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Grozījums Nr. 44
Robert Roos, Rob Rooken, Pietro Fiocchi, Margarita de la Pisa Carrión, Jessica Stegrud

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ierosināt noraidīt 
Komisijas priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Before establishing a revised 2030 target and a binding objective for climate neutrality by 
2050, the EU should take full account of all economic, environmental, and social concerns. 
The EU should estimate the impact of forced emission reductions, combined with existing 
climate policies, on the purchasing power of families and on the investment budgets of both 
the private and public sectors. Moreover, empowering the Commission (by way of delegated 
acts) to set out the post-2030 trajectory for climate neutrality, is a clear overreach of its 
mandate and indeed the EU Treaties as this is an essential element of the basic act. Finally, 
before proceeding further, the EU should determine whether it is more astute to rely on 
climate adaptation measures rather than mitigation actions.

Grozījums Nr. 45
Markus Buchheit
ID grupas vārdā

Regulas priekšlikums
–

Ierosinājums noraidīt

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ierosināt noraidīt 
Komisijas priekšlikumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Markus Buchheit
ID grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija savā 2019. gada 11. 
decembra paziņojumā „Eiropas zaļais 
kurss”19 ir izklāstījusi jaunu izaugsmes 
stratēģiju, kuras mērķis ir ES pārveidot par 
taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar 
mūsdienīgu, resursu ziņā efektīvu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, kur 2050. 
gadā ir panākts siltumnīcefekta gāzu neto 
nulles emisiju apjoms un ekonomiskā 
izaugsme ir atsaistīta no resursu patēriņa. 
Tās mērķis ir arī aizsargāt, saglabāt un 
stiprināt Savienības dabas kapitālu un 
aizsargāt iedzīvotāju veselību un 
labbūtību no vidiskiem apdraudējumiem 
un ietekmes. Tajā pašā laikā jāgādā par 
to, lai šāda pārkārtošanās būtu taisnīga 
un iekļaujoša un nevienu neatstātu 
novārtā.

(1) Komisija savā 2019. gada 11. 
decembra paziņojumā "Eiropas zaļais 
kurss"19 ir izklāstījusi neīstenojamu 
izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir ES 
pārveidot par šķietami taisnīgu un pārticīgu 
sabiedrību, bez pienācīga ietekmes 
novērtējuma upurējot visas rūpniecības 
nozares un tādējādi konkurētspēju 
pasaulē.

_________________ _________________
19 Komisijas paziņojums “Eiropas zaļais 
kurss”, COM(2019) 640 final, 2019. gada 
11. decembris.

19 Komisijas paziņojums "Eiropas zaļais 
kurss", COM(2019) 640 final, 2019. gada 
11. decembris.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(1) Komisija savā 2019. gada 11. 
decembra paziņojumā „Eiropas zaļais 
kurss”19 ir izklāstījusi jaunu izaugsmes 
stratēģiju, kuras mērķis ir ES pārveidot par 
taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar 
mūsdienīgu, resursu ziņā efektīvu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, kur 2050. 
gadā ir panākts siltumnīcefekta gāzu neto 
nulles emisiju apjoms un ekonomiskā 
izaugsme ir atsaistīta no resursu patēriņa. 
Tās mērķis ir arī aizsargāt, saglabāt un 
stiprināt Savienības dabas kapitālu un 
aizsargāt iedzīvotāju veselību un labbūtību 
no vidiskiem apdraudējumiem un ietekmes. 
Tajā pašā laikā jāgādā par to, lai šāda 
pārkārtošanās būtu taisnīga un iekļaujoša 
un nevienu neatstātu novārtā.

(1) Komisija savā 2019. gada 11. 
decembra paziņojumā "Eiropas zaļais 
kurss"19 ir izklāstījusi jaunu ilgtspējīgas 
izaugsmes stratēģiju, kuras mērķis ir ES 
pārveidot par taisnīgu un pārticīgu 
sabiedrību ar mūsdienīgu, ilgtspējīgu, 
resursu ziņā efektīvu un starptautiskā 
mērogā konkurētspējīgu ekonomiku ar 
kvalitatīvām darbvietām, kur 2050. gadā ir 
panākts siltumnīcefekta gāzu neto nulles 
emisiju apjoms un ekonomiskā izaugsme ir 
atsaistīta no resursu patēriņa. Tās mērķis ir 
arī aizsargāt, saglabāt un stiprināt 
Savienības dabas kapitālu un aizsargāt 
iedzīvotāju veselību un labbūtību no 
vidiskiem apdraudējumiem un ietekmes. 
Tajā pašā laikā jāgādā par to, lai šāda 
pārkārtošanās būtu taisnīga un iekļaujoša 
un nevienu neatstātu novārtā.

_________________ _________________
19 Komisijas paziņojums “Eiropas zaļais 
kurss”, COM(2019) 640 final, 2019. gada 
11. decembris.

19 Komisijas paziņojums "Eiropas zaļais 
kurss", COM(2019) 640 final, 2019. gada 
11. decembris.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Komisija savā 2019. gada 11. 
decembra paziņojumā „Eiropas zaļais 
kurss”19 ir izklāstījusi jaunu izaugsmes 
stratēģiju, kuras mērķis ir ES pārveidot par 
taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar 
mūsdienīgu, resursu ziņā efektīvu un 
konkurētspējīgu ekonomiku, kur 2050. 
gadā ir panākts siltumnīcefekta gāzu neto 
nulles emisiju apjoms un ekonomiskā 

(1) Komisija savā 2019. gada 11. 
decembra paziņojumā "Eiropas zaļais 
kurss"19 ir izklāstījusi jaunu izaugsmes 
stratēģiju, kuras mērķis ir ES pārveidot par 
taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar 
mūsdienīgu, resursu ziņā efektīvu, 
konkurētspējīgu un noturīgu ekonomiku, 
kur 2050. gadā ir panākts siltumnīcefekta 
gāzu neto nulles emisiju apjoms un 
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izaugsme ir atsaistīta no resursu patēriņa. 
Tās mērķis ir arī aizsargāt, saglabāt un 
stiprināt Savienības dabas kapitālu un 
aizsargāt iedzīvotāju veselību un labbūtību 
no vidiskiem apdraudējumiem un ietekmes. 
Tajā pašā laikā jāgādā par to, lai šāda 
pārkārtošanās būtu taisnīga un iekļaujoša 
un nevienu neatstātu novārtā.

ekonomiskā izaugsme ir atsaistīta no 
resursu patēriņa. Tās mērķis ir arī 
aizsargāt, saglabāt un stiprināt Savienības 
dabas kapitālu un aizsargāt iedzīvotāju 
veselību un labbūtību no vidiskiem 
apdraudējumiem un ietekmes. Tajā pašā 
laikā jāgādā par to, lai šāda pārkārtošanās 
būtu taisnīga un iekļaujoša un nevienu 
neatstātu novārtā.

_________________ _________________
19 Komisijas paziņojums “Eiropas zaļais 
kurss”, COM(2019) 640 final, 2019. gada 
11. decembris.

19 Komisijas paziņojums "Eiropas zaļais 
kurss", COM(2019) 640 final, 2019. gada 
11. decembris.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pamatojoties uz Savienības 
pieņemto tiesisko regulējumu, laikposmā 
no 1990. līdz 2018. gadam ES 
siltumnīcefekta gāzu emisiju apjoms 
samazinājās par 23 %, bet ekonomika tajā 
pašā laikposmā pieauga par 61 %, 
tādējādi pierādot, ka ekonomikas 
izaugsmi ir iespējams atsaistīt no 
emisijām.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
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2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes (IPCC) īpašajā ziņojumā par 
ietekmi, kāda būtu globālajai sasilšanai 
par 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni, un 
saistītajiem globālajām siltumnīcefekta 
gāzu emisiju scenārijiem20 ir izklāstīts 
neapšaubāms zinātniskais pamatojums 
klimata pārmaiņu apkarošanai un 
nepieciešamība pēc enerģiskākas 
klimatrīcības. Ziņojums apstiprina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir steidzami 
jāsamazina un ka klimata pārmaiņu 
izraisītais temperatūras kāpums nedrīkst 
pārsniegt 1,5 °C, citādi neizdosies mazināt 
ekstrēmu laikapstākļu notikumu 
varbūtīgumu. Globālais novērtējuma 
ziņojums21, ko 2019. gadā sagatavojusi 
Starpvaldību zinātnes un politikas 
platforma bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES), 
liecina, ka visā pasaulē mazinās 
biodaudzveidība; atzīts, ka klimata 
pārmaiņas trešais nozīmīgākais 
biodaudzveidības zuduma cēlonis.22

svītrots

_________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., 
P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. 
Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. 
Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. 
Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. 
Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield 
(eds.)].
21 IPBES 2019: Global Assessment on 
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Biodiversity and Ecosystem Services.
22 Eiropas Vides aģentūra, The European 
environment – state and outlook 2020 
(Luksemburga: ES Publikāciju birojs, 
2019).

Or. en

Grozījums Nr. 51
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes (IPCC) īpašajā ziņojumā par 
ietekmi, kāda būtu globālajai sasilšanai par 
1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, un saistītajiem globālajām 
siltumnīcefekta gāzu emisiju scenārijiem20 
ir izklāstīts neapšaubāms zinātniskais 
pamatojums klimata pārmaiņu apkarošanai 
un nepieciešamība pēc enerģiskākas 
klimatrīcības. Ziņojums apstiprina, ka 
siltumnīcefekta gāzu emisijas ir steidzami 
jāsamazina un ka klimata pārmaiņu 
izraisītais temperatūras kāpums nedrīkst 
pārsniegt 1,5 °C, citādi neizdosies mazināt 
ekstrēmu laikapstākļu notikumu 
varbūtīgumu. Globālais novērtējuma 
ziņojums21, ko 2019. gadā sagatavojusi 
Starpvaldību zinātnes un politikas 
platforma bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu jomā (IPBES), 
liecina, ka visā pasaulē mazinās 
biodaudzveidība; atzīts, ka klimata 
pārmaiņas trešais nozīmīgākais 
biodaudzveidības zuduma cēlonis22.

(2) Klimata pārmaiņu starpvaldību 
padomes (IPCC) īpašajā ziņojumā par 
ietekmi, kāda būtu globālajai sasilšanai par 
1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, un saistītajiem globālajām 
siltumnīcefekta gāzu emisiju scenārijiem20 
ir izklāstīts neapšaubāms zinātniskais 
pamatojums klimata pārmaiņu apkarošanai 
un nepieciešamība pēc enerģiskākas 
klimatrīcības. Pamatojoties uz to, ir 
aprēķināts, ka cilvēka darbības globālo 
sasilšanu ir palielinājušas apmēram par 1 
ºC salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni, un, saglabājot tādu pašu 
ātrumu, pieaugums par 1,5 °C tiks 
sasniegts no 2030. līdz 2052. gadam. 
Ziņojums apstiprina, ka siltumnīcefekta 
gāzu emisijas ir steidzami jāsamazina un 
ka klimata pārmaiņu izraisītais 
temperatūras kāpums nedrīkst pārsniegt 1,5 
°C, citādi neizdosies mazināt ekstrēmu 
laikapstākļu notikumu un lūzumpunkta 
sasniegšanas varbūtīgumu. Globālais 
novērtējuma ziņojums21, ko 2019. gadā 
sagatavojusi Starpvaldību zinātnes un 
politikas platforma bioloģiskās 
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daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu 
jomā (IPBES), liecina, ka visā pasaulē 
mazinās biodaudzveidība; atzīts, ka klimata 
pārmaiņas trešais nozīmīgākais 
biodaudzveidības zuduma cēlonis22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

20 IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. 
An IPCC Special Report on the impacts of 
global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global 
greenhouse gas emission pathways, in the 
context of strengthening the global 
response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to 
eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. 
Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-
Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, 
J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. 
Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. 
Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

21 IPBES 2019: Global Assessment on 
Biodiversity and Ecosystem Services.

22 Eiropas Vides aģentūra, The European 
environment – state and outlook 2020 
(Luksemburga: ES Publikāciju birojs, 
2019).

22 Eiropas Vides aģentūra, The European 
environment – state and outlook 2020 
(Luksemburga: ES Publikāciju birojs, 
2019).

Or. en

Grozījums Nr. 52
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Ja mēs tūlīt nesamazināsim 
siltumnīcefekta gāzu emisijas vai 
nepielāgosimies klimata pārmaiņām, 
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klimata pārmaiņu ietekme uz ES 
ekosistēmām, cilvēkiem un ekonomiku 
būs milzīga. Klimatu pārmaiņu radītais 
slogs ir skaidri redzams ziemeļu–dienvidu 
pretnostatījumā — dienvidu reģionos 
pārmērīgais karstums, ūdens trūkums, 
sausums, mežu ugunsgrēki un zaudējumi 
lauksaimniecībai ir radījuši daudz lielāku 
ietekmi. Izmaksefektīva pielāgošanās 
klimata pārmaiņām palīdzētu mazināt 
nenovēršamo ietekmi, ievērojamu labumu 
gūstot no dabā balstītiem risinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir ārkārtīgi svarīgi nospraust 
ilgtermiņa mērķi, lai būtu iespējams 
pārkārtot ekonomiku un sabiedrību, 
kāpināt nodarbinātību un izaugsmi, 
sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības 
mērķus un taisnīgi un izmaksefektīvi 
iegrožot temperatūras kāpumu tā, kā 
paredz 2015. gada Parīzes nolīgums par 
klimata pārmaiņām (“Parīzes nolīgums”), 
kas pieņemts ANO Vispārējās konvencijas 
par klimata pārmaiņām Pušu konferences 
21. sesijā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 54
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir ārkārtīgi svarīgi nospraust 
ilgtermiņa mērķi, lai būtu iespējams 
pārkārtot ekonomiku un sabiedrību, kāpināt 
nodarbinātību un izaugsmi, sasniegt ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un taisnīgi un 
izmaksefektīvi iegrožot temperatūras 
kāpumu tā, kā paredz 2015. gada Parīzes 
nolīgums par klimata pārmaiņām (“Parīzes 
nolīgums”), kas pieņemts ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
konferences 21. sesijā.

(3) Ir ārkārtīgi svarīgi nospraust 
ilgtermiņa mērķi, lai būtu iespējams 
pārkārtot ekonomiku un sabiedrību, kāpināt 
kvalitatīvu nodarbinātību un ilgtspējīgu 
izaugsmi, sasniegt ANO ilgtspējīgas 
attīstības mērķus un taisnīgi un 
izmaksefektīvi iegrožot temperatūras 
kāpumu tā, kā paredz 2015. gada Parīzes 
nolīgums par klimata pārmaiņām ("Parīzes 
nolīgums"), kas pieņemts ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
konferences 21. sesijā.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Ir ārkārtīgi svarīgi nospraust 
ilgtermiņa mērķi, lai būtu iespējams 
pārkārtot ekonomiku un sabiedrību, kāpināt 
nodarbinātību un izaugsmi, sasniegt ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un taisnīgi un 
izmaksefektīvi iegrožot temperatūras 
kāpumu tā, kā paredz 2015. gada Parīzes 
nolīgums par klimata pārmaiņām (“Parīzes 
nolīgums”), kas pieņemts ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām Pušu 
konferences 21. sesijā.

(3) Ir ārkārtīgi svarīgi nospraust 
ilgtermiņa mērķi, lai būtu iespējams 
pārkārtot ekonomiku un sabiedrību, kāpināt 
nodarbinātību un sasniegt ANO 
ilgtspējīgas attīstības mērķus un taisnīgi un 
stingri iegrožot temperatūras kāpumu tā, 
kā paredz 2015. gada Parīzes nolīgums par 
klimata pārmaiņām ("Parīzes nolīgums"), 
kas pieņemts ANO Vispārējās konvencijas 
par klimata pārmaiņām Pušu konferences 
21. sesijā.

Or. es

Grozījums Nr. 56
Markus Buchheit, Guido Reil
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Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Parīzes nolīgumā ir izvirzīts 
ilgtermiņa mērķis ierobežot globālo 
vidējās temperatūras pieaugumu krietni 
zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālā laikmeta līmeni un 
tiekties temperatūras kāpumu iegrožot līdz 
1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni23, un uzsvērts, cik svarīgi 
ir pielāgoties klimata pārmaiņu 
nelabvēlīgajai ietekmei24 un finanšu 
plūsmas pieskaņot izvirzītajam kursam uz 
mazākām siltumnīcefekta gāzu emisijām 
un klimatnoturīgu attīstību25.

svītrots

_________________
23 Parīzes nolīguma 2. panta 1. punkta a) 
apakšpunkts.
24 Parīzes nolīguma 2. panta 1. punkta b) 
apakšpunkts.
25 Parīzes nolīguma 2. panta 1. punkta c) 
apakšpunkts.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienības un dalībvalstu 
klimatrīcības mērķis ir cilvēkus un 
planētu, labklājību, pārticību, veselību, 
pārtikas sistēmas, ekosistēmu integritāti 
un biodaudzveidību pasargāt no klimata 
pārmaiņu draudiem, ievērojot Ilgtspējīgas 
attīstības programmu 2030. gadam un 
tiecoties sasniegt Parīzes nolīguma 
mērķus, vairot pārticību planētas iespēju 

svītrots
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robežās, kāpināt noturību un mazināt 
sabiedrības neaizsargātību klimata 
pārmaiņu priekšā.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Sira Rego

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Savienības un dalībvalstu 
klimatrīcības mērķis ir cilvēkus un planētu, 
labklājību, pārticību, veselību, pārtikas 
sistēmas, ekosistēmu integritāti un 
biodaudzveidību pasargāt no klimata 
pārmaiņu draudiem, ievērojot Ilgtspējīgas 
attīstības programmu 2030. gadam un 
tiecoties sasniegt Parīzes nolīguma mērķus, 
vairot pārticību planētas iespēju robežās, 
kāpināt noturību un mazināt sabiedrības 
neaizsargātību klimata pārmaiņu priekšā.

(5) Savienības un dalībvalstu 
klimatrīcības mērķis ir cilvēkus un planētu, 
veselību, pārtikas sistēmas, ekosistēmu 
integritāti, biodaudzveidību, labklājību un 
pārticību pasargāt no klimata pārmaiņu 
draudiem, ievērojot Ilgtspējīgas attīstības 
programmu 2030. gadam un tiecoties 
sasniegt Parīzes nolīguma mērķus, vairot 
pārticību planētas iespēju robežās, kāpināt 
noturību un mazināt sabiedrības 
neaizsargātību klimata pārmaiņu priekšā.

Or. es

Grozījums Nr. 59
Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Klimata likumdošanas uzdevums 
nav tiesību aktos noteikt tikai mērķi — 
2050. gadā panākt CO2 emisiju nulles 
līmeni; tai būtu jānodrošina konkrēti, 
pietiekami un īstenojami līdzekļi šā mērķa 
sasniegšanai.

Or. en
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Grozījums Nr. 60
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā 
būtu jāiesaistās visiem ekonomikas 
sektoriem. Ņemot vērā, cik liela ietekme 
uz siltumnīcefekta gāzu emisijām ir 
enerģijas ražošanai un patēriņam, ļoti 
būtiska ir pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, 
lētu un drošu energosistēmu, kuras 
pamatā ir labi funkcionējošs iekšējais 
enerģijas tirgus. Ceļā uz klimatneitralitāti 
svarīgi virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 61
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā 
būtu jāiesaistās visiem ekonomikas 
sektoriem. Ņemot vērā, cik liela ietekme uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ir enerģijas 
ražošanai un patēriņam, ļoti būtiska ir 
pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu un drošu 
energosistēmu, kuras pamatā ir labi 
funkcionējošs iekšējais enerģijas tirgus. 
Ceļā uz klimatneitralitāti svarīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

(6) Lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
mērķus, proti, vēlākais līdz 2040. gadam 
panākot SEG emisiju nulles līmeni, 
visiem ekonomikas sektoriem ir ātri 
jāsamazina savas emisijas gandrīz līdz 
nulles līmenim. Ņemot vērā, cik liela 
ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām 
ir enerģijas ražošanai un patēriņam, ļoti 
būtiska ir pārkārtošanās uz daudzējādā 
ziņā resursefektīvu, pilnībā uz 
atjaunojamo energoresursu enerģiju 
balstītu energosistēmu, kuras pamatā ir 
labi funkcionējošs iekšējais enerģijas 
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tirgus. Savienībai un dalībvalstīm būs 
jāpieņem vērienīgi un saskaņoti tiesiskie 
regulējumi, tostarp par inovāciju, 
pētniecību un izstrādi, lai nodrošinātu 
visu ekonomikas nozaru līdzdalību 
Savienības klimata mērķu sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 62
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā 
būtu jāiesaistās visiem ekonomikas 
sektoriem. Ņemot vērā, cik liela ietekme 
uz siltumnīcefekta gāzu emisijām ir 
enerģijas ražošanai un patēriņam, ļoti 
būtiska ir pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu 
un drošu energosistēmu, kuras pamatā ir 
labi funkcionējošs iekšējais enerģijas 
tirgus. Ceļā uz klimatneitralitāti svarīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

(6) Lai sasniegtu klimatneitralitāti, 
būtu jāveic vērienīga visu ekonomikas 
nozaru pārveide, iesaistoties aviācijas un 
jūrniecības nozarēm, kurām ekonomikas 
pārveidē būs jāpiedalās tā, lai to darbības 
netraucētu, bet gan palīdzētu sasniegt 
ilgtermiņa mērķi — līdz 2050. gadam 
izveidot klimatneitrālu ES. Ņemot vērā, 
cik liela ietekme uz siltumnīcefekta gāzu 
emisijām ir enerģijas ražošanai un 
patēriņam, ļoti būtiska ir pārkārtošanās uz 
ilgtspējīgu, lētu un drošu energosistēmu, 
kuras pamatā ir labi funkcionējošs iekšējais 
enerģijas tirgus. Tā kā resursefektivitātes 
palielināšanai ir svarīga nozīme 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanā, pāreju uz aprites 
ekonomiku ir būtiski panākt, ievērojot 
atkritumu rašanās novēršanas principu 
un samazinot ražojumu oglekļa pēdas 
nospiedumu. Ņemot vērā fosilā kurināmā 
radīto emisiju samazināšanas nozīmi, ir 
svarīgi nomainīt materiālus, kuri rada 
vairāk emisiju, un veicināt aprites 
ekonomiku visās nozarēs.
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Or. en

Grozījums Nr. 63
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Maria da 
Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom 
Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā būtu 
jāiesaistās visiem ekonomikas sektoriem. 
Ņemot vērā, cik liela ietekme uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ir enerģijas 
ražošanai un patēriņam, ļoti būtiska ir 
pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu un drošu 
energosistēmu, kuras pamatā ir labi 
funkcionējošs iekšējais enerģijas tirgus. 
Ceļā uz klimatneitralitāti svarīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā būtu 
jāiesaistās visiem ekonomikas sektoriem, 
īpaši koncentrējoties uz fosilo resursu 
izmantošanas pakāpenisku izbeigšanu 
visās nozarēs. Ņemot vērā, cik liela 
ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām 
ir enerģijas ražošanai un patēriņam, ļoti 
būtiska ir pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu 
un drošu energosistēmu, kuras pamatā ir 
labi funkcionējošs iekšējais enerģijas 
tirgus. Ceļā uz klimatneitralitāti nozīmīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 64
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā būtu 
jāiesaistās visiem ekonomikas sektoriem. 
Ņemot vērā, cik liela ietekme uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ir enerģijas 
ražošanai un patēriņam, ļoti būtiska ir 
pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu un drošu 
energosistēmu, kuras pamatā ir labi 
funkcionējošs iekšējais enerģijas tirgus. 

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā būtu 
jāiesaistās visiem ekonomikas sektoriem, 
īpaši koncentrējoties uz fosilo resursu 
izmantošanas pakāpenisku izbeigšanu 
visās nozarēs. Ņemot vērā, cik liela 
ietekme uz siltumnīcefekta gāzu emisijām 
ir enerģijas ražošanai un patēriņam, ļoti 
būtiska ir pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu 
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Ceļā uz klimatneitralitāti svarīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

un drošu energosistēmu, kuras pamatā ir 
labi funkcionējošs iekšējais enerģijas 
tirgus. Ceļā uz klimatneitralitāti svarīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 65
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā būtu 
jāiesaistās visiem ekonomikas sektoriem. 
Ņemot vērā, cik liela ietekme uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ir enerģijas 
ražošanai un patēriņam, ļoti būtiska ir 
pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu un drošu 
energosistēmu, kuras pamatā ir labi 
funkcionējošs iekšējais enerģijas tirgus. 
Ceļā uz klimatneitralitāti svarīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā būtu 
jāiesaistās visiem ekonomikas sektoriem, 
tostarp jūras transporta nozarei. Ņemot 
vērā, cik liela ietekme uz siltumnīcefekta 
gāzu emisijām ir enerģijas ražošanai un 
patēriņam, ļoti būtiska ir pārkārtošanās uz 
ilgtspējīgu, lētu un drošu energosistēmu, 
kuras pamatā ir labi funkcionējošs iekšējais 
enerģijas tirgus. Ceļā uz klimatneitralitāti 
svarīgi virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

Or. en

Grozījums Nr. 66
Sira Rego

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā būtu 
jāiesaistās visiem ekonomikas sektoriem. 
Ņemot vērā, cik liela ietekme uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ir enerģijas 
ražošanai un patēriņam, ļoti būtiska ir 

(6) Klimatneitralitātes sasniegšanā būtu 
jāiesaistās visiem ekonomikas sektoriem. 
Ņemot vērā, cik liela ietekme uz 
siltumnīcefekta gāzu emisijām ir enerģijas 
ražošanai un patēriņam, ļoti būtiska ir 
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pārkārtošanās uz ilgtspējīgu, lētu un drošu 
energosistēmu, kuras pamatā ir labi 
funkcionējošs iekšējais enerģijas tirgus. 
Ceļā uz klimatneitralitāti svarīgi 
virzītājspēki ir arī digitalizācija, 
tehnoloģiskā inovācija, pētniecība un 
izstrāde.

pārkārtošanās uz taisnīgu, ilgtspējīgu, lētu 
un drošu energosistēmu visos tās posmos 
un nozarēs. Ceļā uz klimatneitralitāti 
svarīgi virzītājspēki ir arī iedzīvotāju 
līdzdalība, digitalizācija, tehnoloģiskā 
inovācija, pētniecība un izstrāde.

Or. es

Grozījums Nr. 67
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Lai visās ekonomikas nozarēs 
atvieglotu pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti, katrai nozarei būtu 
jāizstrādā savs ceļvedis, kurā izklāstīts, kā 
tas var samazināt savu emisiju apjomu 
gandrīz līdz nullei un ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam. Šādi ceļveži būtu jāizstrādā, 
cieši sadarbojoties nozaru apvienībām, 
uzņēmumiem, arodbiedrībām un 
akadēmiskajām aprindām, tajos būtu 
jāanalizē iespējas, vajadzības un 
problemātiski jautājumi saistībā ar 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 68
Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Enerģētika ir stratēģiski svarīga 
ekonomikas nozare, valstu neatkarīgas 
attīstības pamats, un tai ir jāpaliek valsts 
pārvaldībā un īpašumā un jāattīstās 
saskaņā ar sabiedrības interesēm, 
pamatojoties uz zinātnes atziņām, 
tehnikas progresu un dabas resursu 
saglabāšanu, nodrošinot to atjaunošanās 
spēju un ekoloģisko līdzsvaru.

Or. en

Grozījums Nr. 69
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Klimata aizsardzība ir Eiropas 
ekonomikas iespēja, un tai būtu jāpalīdz 
nodrošināt Eiropas rūpniecības vadošo 
vietu pasaulē inovācijas jomā. Ilgtspējīga, 
inovatīva ražošana var palīdzēt stiprināt 
Eiropas rūpniecību galvenajos tirgus 
segmentos un tādējādi aizsargāt un radīt 
darbvietas.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-
Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
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6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6b) Ceļā uz klimatneitralitāti izšķiroši 
virzītājspēki ir digitalizācija, tehnoloģiskā 
inovācija, pētniecība un izstrāde. 
Savienībai ir jāattīsta tādas 
pamattehnoloģiju un pamatnozaru 
ekosistēmas, kas nodrošinātu 
klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu, lai 
palīdzētu stiprināt Savienības vadošo 
lomu.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienība īsteno ļoti vērienīgu 
klimatrīcības politiku un ir ieviesusi 
tiesisko regulējumu 2030. gadam izvirzītā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāja 
sasniegšanai. Pie tiesību aktiem, ar ko šo 
mērķrādītāju īsteno dzīvē, cita starpā 
pieder Direktīva 2003/87/EK26, ar kuru 
izveidota sistēma siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Savienībā, Regula (ES) 2018/84227, ar 
kuru noteikti nacionālie mērķrādītāji 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2030. gadam, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/84128, kas nosaka, ka 
dalībvalstīm jāsabalansē zemes 
izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā 
un mežsaimniecībā radušās 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un 
piesaistījumi.

svītrots

_________________
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26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).
27 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/842 (2018. gada 30. 
maijs) par saistošiem ikgadējiem 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazinājumiem, kas dalībvalstīm 
jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas 
dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas 
jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, un ar ko groza 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 156, 
19.6.2018., 26. lpp.).
28 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/841 (2018. gada 30. 
maijs) par zemes izmantošanā, zemes 
izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā 
radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesaistes iekļaušanu klimata un 
enerģētikas politikas satvarā laikposmam 
līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu 
(ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 
529/2013/ES (OV L 156, 19.6.2018., 1. 
lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 72
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienība īsteno ļoti vērienīgu 
klimatrīcības politiku un ir ieviesusi 
tiesisko regulējumu 2030. gadam izvirzītā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanai. 

(7) Savienība ir ieviesusi tiesisko 
regulējumu 2030. gadam izvirzītā spēkā 
esošā siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanai, 
kas pieņemts, pirms stājās spēkā Parīzes 
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Pie tiesību aktiem, ar ko šo mērķrādītāju 
īsteno dzīvē, cita starpā pieder Direktīva 
2003/87/EK26, ar kuru izveidota sistēma 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Savienībā, Regula (ES) 
2018/84227, ar kuru noteikti nacionālie 
mērķrādītāji siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2030. gadam, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/84128, kas nosaka, ka 
dalībvalstīm jāsabalansē zemes 
izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā 
un mežsaimniecībā radušās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un piesaistījumi.

nolīgums. Pie tiesību aktiem, ar ko šo 
mērķrādītāju īsteno dzīvē, cita starpā 
pieder Direktīva 2003/87/EK26, ar kuru 
izveidota sistēma siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Savienībā, Regula (ES) 2018/84227, ar kuru 
noteikti nacionālie mērķrādītāji 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2030. gadam, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/84128, kas nosaka, ka 
dalībvalstīm jāsabalansē zemes 
izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā 
un mežsaimniecībā radušās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un piesaistījumi. Vēlākais 
līdz 2021. gada 30. jūnijam Komisijai 
būtu jāpārskata minētie tiesību akti, kā arī 
visi attiecīgie nozaru tiesību akti, lai 
ņemtu vērā paaugstināto Savienības 
mērķrādītāju 2030. gadam un šajā regulā 
noteikto SEG nulles emisiju mērķi.

_________________ _________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/842 (2018. gada 30. maijs) par 
saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm 
jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas 
dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas 
jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu 
(ES) Nr. 525/2013 (OV L 156, 19.6.2018., 
26. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/842 (2018. gada 30. maijs) par 
saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm 
jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas 
dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas 
jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu 
(ES) Nr. 525/2013 (OV L 156, 19.6.2018., 
26. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/841 (2018. gada 30. maijs) par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes 
iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas 
satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar 
ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/841 (2018. gada 30. maijs) par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes 
iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas 
satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar 
ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un 
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Lēmumu Nr. 529/2013/ES (OV L 156, 
19.6.2018., 1. lpp.).

Lēmumu Nr. 529/2013/ES (OV L 156, 
19.6.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 73
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Savienība īsteno ļoti vērienīgu 
klimatrīcības politiku un ir ieviesusi 
tiesisko regulējumu 2030. gadam izvirzītā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanai. 
Pie tiesību aktiem, ar ko šo mērķrādītāju 
īsteno dzīvē, cita starpā pieder Direktīva 
2003/87/EK26, ar kuru izveidota sistēma 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Savienībā, Regula (ES) 
2018/84227, ar kuru noteikti nacionālie 
mērķrādītāji siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2030. gadam, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/84128, kas nosaka, ka 
dalībvalstīm jāsabalansē zemes 
izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā 
un mežsaimniecībā radušās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un piesaistījumi.

(7) Savienība ir atjauninājusi 
klimatrīcības politiku un ir ieviesusi 
tiesisko regulējumu 2030. gadam izvirzītā 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītāja sasniegšanai. 
Tomēr šī politika vēl neatbilst Parīzes 
nolīguma mērķiem. Pie tiesību aktiem, ar 
ko šo mērķrādītāju īsteno dzīvē, cita starpā 
pieder Direktīva 2003/87/EK26, ar kuru 
izveidota sistēma siltumnīcas efektu 
izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai 
Savienībā, Regula (ES) 2018/84227, ar kuru 
noteikti nacionālie mērķrādītāji 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai līdz 2030. gadam, un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/84128, kas nosaka, ka 
dalībvalstīm jāsabalansē zemes 
izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā 
un mežsaimniecībā radušās siltumnīcefekta 
gāzu emisijas un piesaistījumi.

_________________ _________________
26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. 
oktobris), ar kuru nosaka sistēmu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas 
kvotu tirdzniecībai Savienībā un groza 
Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 
25.10.2003., 32. lpp.).

27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 27 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
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(ES) 2018/842 (2018. gada 30. maijs) par 
saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm 
jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas 
dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas 
jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu 
(ES) Nr. 525/2013 (OV L 156, 19.6.2018., 
26. lpp.).

(ES) 2018/842 (2018. gada 30. maijs) par 
saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm 
jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas 
dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas 
jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā 
paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu 
(ES) Nr. 525/2013 (OV L 156, 19.6.2018., 
26. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/841 (2018. gada 30. maijs) par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes 
iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas 
satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar 
ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un 
Lēmumu Nr. 529/2013/ES (OV L 156, 
19.6.2018., 1. lpp.).

28 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/841 (2018. gada 30. maijs) par 
zemes izmantošanā, zemes izmantošanas 
maiņā un mežsaimniecībā radušos 
siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes 
iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas 
satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar 
ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un 
Lēmumu Nr. 529/2013/ES (OV L 156, 
19.6.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 74
Sira Rego

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Papildus enerģijas plūsmai 
klimatneitralitātes sasniegšanā jāiekļauj 
arī nozares, kuras to skaidri ietekmē, jo 
īpaši transports, tūrisms, rūpniecība un 
lauksaimniecība. Savienība un tās 
dalībvalstis veicina īpašas darbības 
attiecībā uz katru no tām, neskarot visu 
ražošanas struktūru.

Or. es

Grozījums Nr. 75
Markus Buchheit, Guido Reil
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tāpat Komisija savā 2018. gada 
28. novembra paziņojumā “Tīru planētu – 
visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa 
redzējums par pārticīgu, modernu, 
konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku” iepazīstināja ar savu 
redzējumu, kā Savienībā sociāli taisnīgas 
un izmaksefektīvas pārkārtošanās ceļā 
līdz 2050. gadam panākt, ka 
siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 
sasniedz nulli.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 76
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Klimatneitralitātes mērķi sniedz 
lielisku iespēju stratēģiski atrisināt 21. 
gadsimta problēmas. Eiropas Savienībai 
tā ir iespēja enerģiski rīkoties un izmantot 
pirmās iniciatores priekšrocības, 
uzņemoties vadošo lomu tīru tehnoloģiju, 
jaunu darbvietu izveides jomā, ņemot vērā 
dzimumu līdzsvaru. Novecojušās 
infrastruktūras un aktīvu savlaicīgu 
aizstāšana ar tādiem, ar kuriem var 
sasniegt pilnīgas dekarbonizācijas mērķi, 
rada jaunas iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Nicolás González Casares
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S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Klimatneitralitātes mērķi sniedz 
lielisku iespēju stratēģiski atrisināt 21. 
gadsimta problēmas. Eiropas Savienībai 
tā ir iespēja enerģiski rīkoties un izmantot 
pirmās iniciatores priekšrocības, 
uzņemoties vadošo lomu tīru tehnoloģiju, 
jaunu darbvietu izveides jomā. 
Novecojušās infrastruktūras un aktīvu 
savlaicīga aizstāšana ar tādiem, ar kuriem 
var sasniegt pilnīgas dekarbonizācijas 
mērķi, rada jaunas iespējas.

Or. en

Grozījums Nr. 78
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Pāreja uz tīru enerģiju radīs 
enerģētikas sistēmu, kurā primārās 
enerģijas piegādi galvenokārt nodrošinās 
atjaunojamo energoresursu enerģija, kas 
ievērojami uzlabos energoapgādes 
drošību, samazinās energoatkarību un 
sekmēs vietējo darbvietu izveidi.

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vērienīgu dekarbonizācijas 
politiku Savienība aizsāka jau ar paketi 
“Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”29; 
līdztekus tiek veidota spēcīga enerģētikas 
savienība (2030. gadam izvirzītie mērķi 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas jomā noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvās 2012/27/ES30 and (EU) 
2018/200131 un padarīti stingrāki 
relevantie tiesību akti, tostarp Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīva 
2010/31/ES32.

svītrots

_________________
29 COM(2016) 860 final, 2016. gada 30. 
novembris.
30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. 
oktobris) par energoefektivitāti, ar ko 
groza Direktīvas 2009/125/EK un 
2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK 
un 2006/32/EK (OV L 315, 14.11.2012., 1. 
lpp.).
31 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. 
decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).
32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. 
maijs) par ēku energoefektivitāti (OV L 
153, 18.6.2010., 13. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 80
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vērienīgu dekarbonizācijas politiku 
Savienība aizsāka jau ar paketi “Tīru 
enerģiju ikvienam Eiropā”29; līdztekus tiek 
veidota spēcīga enerģētikas savienība 
(2030. gadam izvirzītie mērķi 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas jomā noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 
2012/27/ES30 un (ES) 2018/200131 un 
padarīti stingrāki relevantie tiesību akti, 
tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES32.

(9) Dekarbonizācijas politiku 
Savienība aizsāka jau ar paketi "Tīru 
enerģiju ikvienam Eiropā"29; līdztekus tiek 
veidota spēcīga enerģētikas savienība 
(2030. gadam izvirzītie mērķi 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas jomā noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 
2012/27/ES30 un (ES) 2018/200131 un 
padarīti stingrāki relevantie tiesību akti, 
tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES32. Līdz 2021. gada 
30. jūnijam Komisijai būtu jāpārskata 
minētie tiesību akti, lai ņemtu vērā šajā 
regulā noteikto paaugstināto Savienības 
klimata mērķi.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, 2016. gada 30. 
novembris.

29 COM(2016) 860 final, 2016. gada 30. 
novembris.

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. 
oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza 
Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un 
atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 
(OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. 
oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza 
Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un 
atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 
(OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. 
decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. 
decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. 
maijs) par ēku energoefektivitāti (OV L 
153, 18.6.2010., 13. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. 
maijs) par ēku energoefektivitāti (OV L 
153, 18.6.2010., 13. lpp.).

Or. en
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Grozījums Nr. 81
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Vērienīgu dekarbonizācijas 
politiku Savienība aizsāka jau ar paketi 
“Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”29; 
līdztekus tiek veidota spēcīga enerģētikas 
savienība (2030. gadam izvirzītie mērķi 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas jomā noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 
2012/27/ES30 un (ES) 2018/200131 un 
padarīti stingrāki relevantie tiesību akti, 
tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES32.

(9) Ar paketi "Tīru enerģiju ikvienam 
Eiropā"29 Savienība sāka īstenot 
programmu, kas palīdz panākt vajadzīgo 
ekonomikas dekarbonizāciju; līdztekus 
tiek veidota spēcīga enerģētikas savienība 
(2030. gadam izvirzītie mērķi 
energoefektivitātes un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanas jomā noteikti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 
2012/27/ES30 un (ES) 2018/200131 un 
padarīti stingrāki relevantie tiesību akti, 
tostarp Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES32.

_________________ _________________
29 COM(2016) 860 final, 2016. gada 30. 
novembris.

29 COM(2016) 860 final, 2016. gada 30. 
novembris.

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. 
oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza 
Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un 
atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 
(OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. 
oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza 
Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un 
atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK 
(OV L 315, 14.11.2012., 1. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. 
decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

31 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. 
decembris) par no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 
21.12.2018., 82. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. 
maijs) par ēku energoefektivitāti (OV L 
153, 18.6.2010., 13. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. 
maijs) par ēku energoefektivitāti (OV L 
153, 18.6.2010., 13. lpp.).
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Or. en

Grozījums Nr. 82
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Alicia Homs Ginel, Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Savienība ir veicinājusi 
dekarbonizāciijas mērķu ātrāku 
sasniegšanu, īstenojot izmēģinājuma 
projektus reģionos, kuros ir īpaši 
ģeogrāfiskie un demogrāfiskie apstākļi, 
piemēram, salās — ar programmu "Tīru 
enerģiju ES salām". Veicot pārkārtošanos 
procesu uz klimatneitrālu ekonomiku, 
Savienībai arī turpmāk īpaša uzmanība 
būtu jāvelta salām un tālākiem reģioniem.

Or. en

Grozījums Nr. 83
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Lai gan emisiju samazināšanas 
mērķrādītāji ir noteikti 2030. un 2050. 
gadam, Savienībai vēl nav konkrētu, 
Savienības mērogā piemērojamu oglekļa 
piesaistes mērķu. Šādi mērķi ir svarīgi, jo, 
pakāpeniski nepalielinot oglekļa piesaistes 
apjomu, ES klimatneitralitātes mērķi 
nevar sasniegt.

Or. en
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Grozījums Nr. 84
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti Savienība ir pasaules 
līdere, un tā ir apņēmusies ar visiem savā 
rīcībā esošajiem instrumentiem, tostarp 
klimata diplomātiju, palīdzēt izvirzīt 
vērienīgākus globālos mērķus un stiprināt 
globālo pretsparu klimata pārmaiņām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 85
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti Savienība ir pasaules 
līdere, un tā ir apņēmusies ar visiem savā 
rīcībā esošajiem instrumentiem, tostarp 
klimata diplomātiju, palīdzēt izvirzīt 
vērienīgākus globālos mērķus un stiprināt 
globālo pretsparu klimata pārmaiņām.

(10) Savienība rada tikai 9 % no 
pasaules siltumnīcefekta gāzu emisiju 
apjoma, taču tā jau ir pasaules līdere 
attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti, un tā ir apņēmusies ar 
visiem savā rīcībā esošajiem 
instrumentiem, tostarp klimata diplomātiju, 
palīdzēt izvirzīt vērienīgākus globālos 
mērķus un stiprināt globālo pretsparu 
klimata pārmaiņām, jo panākumus būs 
iespējams gūt tikai tad, ja arī pārējās 
pasaules valstis panāks ievērojamu 
progresu šajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 86
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Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti Savienība ir pasaules 
līdere, un tā ir apņēmusies ar visiem savā 
rīcībā esošajiem instrumentiem, tostarp 
klimata diplomātiju, palīdzēt izvirzīt 
vērienīgākus globālos mērķus un stiprināt 
globālo pretsparu klimata pārmaiņām.

(10) Savienība rada tikai 9 % no 
pasaules siltumnīcefekta gāzu emisiju 
apjoma, taču tā jau ir pasaules līdere 
attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti, un tā ir apņēmusies to 
sasniegt taisnīgi, godīgi, iekļaujoši un ar 
visiem savā rīcībā esošajiem 
instrumentiem, tostarp klimata diplomātiju, 
palīdzēt izvirzīt vērienīgākus globālos 
mērķus un stiprināt globālo pretsparu 
klimata pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 87
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Miapetra Kumpula-Natri, 
Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti Savienība ir pasaules 
līdere, un tā ir apņēmusies ar visiem savā 
rīcībā esošajiem instrumentiem, tostarp 
klimata diplomātiju, palīdzēt izvirzīt 
vērienīgākus globālos mērķus un stiprināt 
globālo pretsparu klimata pārmaiņām.

(10) Attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti Savienībai arī turpmāk ir 
jābūt pasaules līderei, un tā ir apņēmusies 
to sasniegt taisnīgi, godīgi, iekļaujoši un 
ar visiem savā rīcībā esošajiem 
instrumentiem, tostarp klimata diplomātiju 
un tirdzniecības politikas instrumentiem, 
palīdzēt izvirzīt vērienīgākus globālos 
mērķus un stiprināt globālo pretsparu 
klimata pārmaiņām. Savienībai ir 
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pienākums pierādīt, ka šāda 
pārkārtošanās ir iespējama un 
īstenojama.

Or. en

Grozījums Nr. 88
Sira Rego

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti Savienība ir pasaules 
līdere, un tā ir apņēmusies ar visiem savā 
rīcībā esošajiem instrumentiem, tostarp 
klimata diplomātiju, palīdzēt izvirzīt 
vērienīgākus globālos mērķus un stiprināt 
globālo pretsparu klimata pārmaiņām.

(10) Attiecībā uz pārkārtošanos uz 
klimatneitralitāti Savienība ir pasaules 
līdere, un tā ir apņēmusies ar visiem savā 
rīcībā esošajiem instrumentiem, tostarp 
klimata diplomātiju, kā arī ar tās 
tirdzniecības politikas pārorientēšanu 
palīdzēt izvirzīt vērienīgākus globālos 
mērķus un stiprināt globālo pretsparu 
klimata pārmaiņām.

Or. es

Grozījums Nr. 89
Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Savienībai būtu jāuzņemas 
pārskatatbildība par starptautiskās 
tirdzniecības regulējuma atcelšanu un 
liberalizāciju, kas aizvien vairāk palielina 
materiālu un enerģijas plūsmas pasaulē 
un ārkārtīgi lielā mērā ietekmē vidi, 
ekonomiku un sabiedrību. Savienībai 
drīzāk būtu jāveicina savstarpēji izdevīgas 
starptautiskās ekonomiskās attiecības, 
kuru pamatā ir papildināmība, nevis 
konkurence, noraidot visus 
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neokoloniālisma veidus un atceļot visus 
brīvās tirdzniecības nolīgumus.

Or. en

Grozījums Nr. 90
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Klimata pārmaiņu mazināšanas 
politikas plānošanā un lēmumu 
pieņemšanā piedalās ļoti neliels skaits 
sieviešu. Tāpēc klimata politikā būtu 
jāpievērš uzmanība dzimumu līdztiesības 
jautājumiem, lai nodrošinātu sieviešu un 
vīriešu vienlīdzīgu un mērķtiecīgu 
iesaistīšanos plānošanā un lēmumu 
pieņemšanā. Ja klimata politika nebūs 
vērsta uz visiem iedzīvotājiem, tā, 
visticamāk, nebūs pietiekami efektīva.　

Or. en

Grozījums Nr. 91
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Eiropas Parlaments prasa, lai 
nepieciešamā pāreja uz klimatneitrālu 
sabiedrību tiktu īstenota vēlākais līdz 
2050. gadam un tā kļūtu par Eiropas 
veiksmes stāstu33, un ir izsludinājis 
ārkārtas situāciju klimata un vides 
jomā34. Eiropadome savos 2019. gada 12. 
decembra secinājumos35 apstiprināja 
mērķi saskaņā ar Parīzes nolīguma 

svītrots
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mērķiem līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu ES. Tā arī atzina, ka 
jāievieš veicinošs satvars un ka 
pārkārtošanās prasīs ievērojamus 
publiskos un privātos ieguldījumus. 
Eiropadome Komisiju aicināja pēc 
iespējas drīzāk 2020. gadā sagatavot 
priekšlikumu par ES ilgtermiņa stratēģiju, 
lai to varētu pieņemt Padomē un iesniegt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Vispārējai konvencijai par klimata 
pārmaiņām.
_________________
33 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).
34 Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. 
novembra rezolūcija par ārkārtas 
situāciju klimata un vides jomā 
(2019/2930(RSP)).
35 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
sanāksmē pieņemtie secinājumi, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Eiropas Parlaments prasa, lai 
nepieciešamā pāreja uz klimatneitrālu 
sabiedrību tiktu īstenota vēlākais līdz 
2050. gadam un tā kļūtu par Eiropas 
veiksmes stāstu33, un ir izsludinājis 
ārkārtas situāciju klimata un vides 
jomā34. Eiropadome savos 2019. gada 12. 

(11) Eiropas Parlaments ir izsludinājis 
ārkārtas situāciju klimata un vides jomā 
un atkārtoti ir aicinājis Komisiju un 
dalībvalstis pastiprināt centienus, lai 
veicinātu nepieciešamo pāreju uz 
klimatneitrālu sabiedrību vēlākais līdz 
2050. gadam un tā kļūtu par Eiropas 
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decembra secinājumos35 apstiprināja mērķi 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem līdz 
2050. gadam panākt klimatneitrālu ES. Tā 
arī atzina, ka jāievieš veicinošs satvars un 
ka pārkārtošanās prasīs ievērojamus 
publiskos un privātos ieguldījumus. 
Eiropadome Komisiju aicināja pēc iespējas 
drīzāk 2020. gadā sagatavot priekšlikumu 
par ES ilgtermiņa stratēģiju, lai to varētu 
pieņemt Padomē un iesniegt Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vispārējai 
konvencijai par klimata pārmaiņām.

veiksmes stāstu, vienlaikus prasot 
izstrādāt vērienīgu Klimata aktu, kur 
izvirzīti gan juridiski saistoši Savienības 
un visas tautsaimniecības mēroga 
mērķrādītāji, lai vēlākais līdz 2050. gadam 
panāktu siltumnīcefekta gāzu emisiju 
nulles līmeni, gan starpposma 
mērķrādītāji 2030. un 2040. gadam. 
Eiropadome savos 2019. gada 12. 
decembra secinājumos35 apstiprināja mērķi 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem līdz 
2050. gadam panākt klimatneitrālu ES. Tā 
arī atzina, ka jāievieš veicinošs satvars, kas 
ir izdevīgs visām dalībvalstīm un ietver 
pienācīgus instrumentus, stimulus, 
atbalstu un ieguldījumus, lai nodrošinātu 
izmaksefektīvu, taisnīgu, sociāli samērīgu 
un godīgu pārkārtošanos, ņemot vērā 
dalībvalstu atšķirīgās izejas pozīcijas, un 
ka pārkārtošanās prasīs ievērojamus 
publiskos un privātos ieguldījumus. 
Eiropadome Komisiju aicināja pēc iespējas 
drīzāk 2020. gadā sagatavot priekšlikumu 
par ES ilgtermiņa stratēģiju, lai to varētu 
pieņemt Padomē un iesniegt Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vispārējai 
konvencijai par klimata pārmaiņām.

_________________ _________________
33 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).
34 Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. 
novembra rezolūcija par ārkārtas 
situāciju klimata un vides jomā 
(2019/2930(RSP)).
35 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
sanāksmē pieņemtie secinājumi, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
sanāksmē pieņemtie secinājumi, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā
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Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Eiropas Parlaments prasa, lai 
nepieciešamā pāreja uz klimatneitrālu 
sabiedrību tiktu īstenota vēlākais līdz 2050. 
gadam un tā kļūtu par Eiropas veiksmes 
stāstu33, un ir izsludinājis ārkārtas 
situāciju klimata un vides jomā34. 
Eiropadome savos 2019. gada 12. 
decembra secinājumos35 apstiprināja mērķi 
saskaņā ar Parīzes nolīguma mērķiem 
līdz 2050. gadam panākt klimatneitrālu ES. 
Tā arī atzina, ka jāievieš veicinošs satvars 
un ka pārkārtošanās prasīs ievērojamus 
publiskos un privātos ieguldījumus. 
Eiropadome Komisiju aicināja pēc iespējas 
drīzāk 2020. gadā sagatavot priekšlikumu 
par ES ilgtermiņa stratēģiju, lai to varētu 
pieņemt Padomē un iesniegt Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Vispārējai 
konvencijai par klimata pārmaiņām.

(11) Eiropas Parlaments ir izsludinājis 
ārkārtas situāciju klimata un vides jomā1a 
un šajā ziņā ir aicinājis, lai nepieciešamā 
pāreja uz SEG neto nulles emisiju 
sabiedrību tiktu īstenota pēc iespējas ātri 
un vēlākais līdz 2050. gadam, un tā kļūtu 
par Eiropas veiksmes stāstu33. Eiropadome 
savos 2019. gada 12. decembra 
secinājumos35 apstiprināja mērķi līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitrālu ES. Tā arī 
atzina, ka jāievieš veicinošs satvars un ka 
pārkārtošanās prasīs ievērojamus publiskos 
un privātos ieguldījumus. Eiropadome 
Komisiju aicināja pēc iespējas drīzāk 2020. 
gadā sagatavot priekšlikumu par ES 
ilgtermiņa stratēģiju, lai to varētu pieņemt 
Padomē un iesniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām.

_________________ _________________
1a Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. 
novembra rezolūcija par ārkārtas 
situāciju klimata un vides jomā 
(2019/2930(RSP)).

33 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).

33 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).

34 Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. 
novembra rezolūcija par ārkārtas 
situāciju klimata un vides jomā 
(2019/2930(RSP)).
35 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
sanāksmē pieņemtie secinājumi, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
sanāksmē pieņemtie secinājumi, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
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Xavier Bellamy, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Eiropas Parlaments prasa, lai 
nepieciešamā pāreja uz klimatneitrālu 
sabiedrību tiktu īstenota vēlākais līdz 2050. 
gadam un tā kļūtu par Eiropas veiksmes 
stāstu33, un ir izsludinājis ārkārtas situāciju 
klimata un vides jomā34. Eiropadome savos 
2019. gada 12. decembra secinājumos35 
apstiprināja mērķi saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem līdz 2050. gadam 
panākt klimatneitrālu ES. Tā arī atzina, ka 
jāievieš veicinošs satvars un ka 
pārkārtošanās prasīs ievērojamus publiskos 
un privātos ieguldījumus. Eiropadome 
Komisiju aicināja pēc iespējas drīzāk 2020. 
gadā sagatavot priekšlikumu par ES 
ilgtermiņa stratēģiju, lai to varētu pieņemt 
Padomē un iesniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām.

(11) Eiropas Parlaments prasa, lai 
nepieciešamā pāreja uz klimatneitrālu 
sabiedrību tiktu īstenota vēlākais līdz 2050. 
gadam un tā kļūtu par Eiropas veiksmes 
stāstu33, un ir izsludinājis ārkārtas situāciju 
klimata un vides jomā34. Eiropadome savos 
2019. gada 12. decembra secinājumos35 
apstiprināja mērķi saskaņā ar Parīzes 
nolīguma mērķiem līdz 2050. gadam 
kopīgi panākt klimatneitrālu ES. Tā arī 
atzina, ka jāievieš veicinošs satvars un ka 
pārkārtošanās prasīs ievērojamus publiskos 
un privātos ieguldījumus. Eiropadome 
Komisiju aicināja pēc iespējas drīzāk 2020. 
gadā sagatavot priekšlikumu par ES 
ilgtermiņa stratēģiju, lai to varētu pieņemt 
Padomē un iesniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas Vispārējai konvencijai par 
klimata pārmaiņām.

_________________ _________________
33 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).

33 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcija par Eiropas zaļo kursu 
(2019/2956(RSP)).

34 Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. 
novembra rezolūcija par ārkārtas situāciju 
klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)).

34 Eiropas Parlamenta 2019. gada 28. 
novembra rezolūcija par ārkārtas situāciju 
klimata un vides jomā (2019/2930(RSP)).

35 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
sanāksmē pieņemtie secinājumi, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

35 Eiropadomes 2019. gada 12. decembra 
sanāksmē pieņemtie secinājumi, EUCO 
29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec
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Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Tomēr Covid-19 izraisīja vēl 
nebijušu vēsturisku, cilvēces un 
ekonomikas krīzi. Tāpēc Eiropas 
Savienības politika būtu jāveido, 
pamatojoties uz jaunu, padziļinātu 
ietekmes novērtējumu, ņemot vērā jauno 
reālo ekonomikas situāciju.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Covid-19 krīzes pārvarēšanai un 
saskaņā ar Komisijas Eiropas 
atveseļošanas plānu Eiropai ir vajadzīgs 
skaidrs politikas satvars infrastruktūras 
izveidei un pētniecībai, ko papildina tirgus 
ekonomikas principi, kā arī paplašināta 
emisiju tirdzniecība un stratēģiska ārējā 
politika. Tirdzniecības politika ir jāveido 
atbilstīgi pastiprinātajiem noteikumiem, 
ko piemēro nozarēm, kas darbojas iekšējā 
tirgū, lai novērstu negodīgu konkurenci 
Eiropas rūpniecībai. Tirgus ekonomikas 
principus var vislabāk izmantot, lai 
klimata aizsardzību sasaistītu ar 
ekonomikas atveseļošanu. Sekmīgos 
tirgus ekonomikas instrumentus, ko 
izmanto rūpniecības nozarē, var izmantot 
par paraugu būvniecības un transporta 
nozarē.

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie 
tā, lai līdz 2050. gadam visā Savienībā 
būtu panākta klimatneitralitāte, un 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai vajadzētu veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tas būtu 
iespējams. Savienības līmeņa pasākumi 
būs ļoti svarīga daļa no visiem mērķa 
sasniegšanai vajadzīgajiem pasākumiem.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 98
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, 
lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 

(12) Lai izpildītu apņemšanos sasniegt 
Parīzes nolīgumā paredzēto ilgtermiņa 
mērķi attiecībā uz temperatūru, Savienībai 
vajadzētu tiekties pēc iespējas ātri un 
vēlākais līdz 2040. gadam ar dabiskiem 
piesaistītājiem visas tautsaimniecības 
mērogā panākt, ka tās robežās tiek rasts 
līdzsvars starp antropogēnajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
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panākta klimatneitralitāte, un 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai vajadzētu veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tas būtu 
iespējams. Savienības līmeņa pasākumi būs 
ļoti svarīga daļa no visiem mērķa 
sasniegšanai vajadzīgajiem pasākumiem.

piesaistījumiem, un pēc tam sasniegt 
negatīvas emisijas. Visām dalībvalstīm 
vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, lai 
sasniegtu SEG neto emisiju nulles līmeni, 
un dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai vajadzētu veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tas būtu 
iespējams. Savienības līmeņa pasākumi būs 
ļoti svarīga daļa no visiem mērķa 
sasniegšanai vajadzīgajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Sira Rego

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, 
lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 
panākta klimatneitralitāte, un dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem.

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar pamatīgām izmaiņām 
ražošanas modelī visas tautsaimniecības 
mērogā panākt, ka tās robežās tiek rasts 
līdzsvars starp antropogēnajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem, hierarhiski izvēloties 
samazināt emisijas to rašanās vietā. 
Visām dalībvalstīm vajadzētu kopīgi 
strādāt pie tā, lai līdz 2050. gadam visā 
Savienībā būtu panākta klimatneitralitāte, 
un dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai vajadzētu veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tas būtu 
iespējams. Savienības līmeņa pasākumi būs 
ļoti svarīga daļa no visiem mērķa 
sasniegšanai vajadzīgajiem pasākumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 100
Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Alicia Homs Ginel, Adriana Maldonado 
López, Josianne Cutajar
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Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, 
lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 
panākta klimatneitralitāte, un dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem.

(12) Savienībai vajadzētu tiekties 
vēlākais līdz 2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā un dalībvalstu 
līmenī panākt, ka tās robežās tiek rasts 
līdzsvars starp antropogēnajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem. Visām dalībvalstīm, 
iesaistot arī reģionālos un vietējos 
politikas līmeņus, vajadzētu kopīgi strādāt 
pie tā, lai līdz 2050. gadam visā Savienībā 
būtu panākta klimatneitralitāte, un 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai vajadzētu veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tas būtu 
iespējams. Gan Savienības līmeņa 
pasākumi, gan dalībvalstu pasākumi, ko 
īsteno izmaksefektīvi, taisnīgi un sociāli 
samērīgi, veicinot ekonomisko 
konkurētspēju un darbvietu izveidi, ņemot 
vērā dzimumu līdzsvaru un nevienu 
neatstājot novārtā, būs ļoti svarīga daļa no 
visiem mērķa sasniegšanai vajadzīgajiem 
pasākumiem. Pēc 2050. gada Savienībai 
un visām dalībvalstīm būtu jāturpina 
centieni samazināt emisijas, lai panāktu, 
ka siltumnīcefekta gāzu piesaistījumu 
apjoms pārsniedz to emisijas apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, 
lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 
panākta klimatneitralitāte, un dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem.

(12) Savienībai vajadzētu tiekties 
vēlākais līdz 2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā un dalībvalstu 
līmenī panākt, ka tās robežās tiek rasts 
līdzsvars starp antropogēnajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem. Visām dalībvalstīm, 
iesaistot arī reģionālos un vietējos 
politikas līmeņus, vajadzētu kopīgi strādāt 
pie tā, lai līdz 2050. gadam visā Savienībā 
būtu panākta klimatneitralitāte, un 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai vajadzētu veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tas būtu 
iespējams. Gan Savienības līmeņa 
pasākumi, gan dalībvalstu pasākumi, ko 
īsteno izmaksefektīvi, taisnīgi un sociāli 
samērīgi, veicinot ekonomisko 
konkurētspēju un darbvietu izveidi un 
nevienu neatstājot novārtā, būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem. Pēc 2050. 
gada Savienībai un visām dalībvalstīm 
būtu jāturpina centieni samazināt 
emisijas, lai panāktu, ka siltumnīcefekta 
gāzu piesaistījumu apjoms pārsniedz to 
emisijas apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 102
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, 

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, 
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lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 
panākta klimatneitralitāte, un dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem.

lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 
panākta klimatneitralitāte, un dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem. Eiropas 
Komisijai būtu jāizstrādā tiesiskais 
regulējums un ieguldījumu satvars 
oglekļa piesaistījumu tehnoloģiju 
ieviešanai, cita starpā nosakot 
piesaistījumu mērķus, un būtu jāizstrādā 
metodika, lai būtu iespējams aprēķināt 
klimata pārmaiņu mazināšanas 
potenciālu šādu tehnoloģiju 
izmantošanai, piemēram, oglekļa 
uztveršanai un izmantošanai, kas ir plaši 
izplatīta arī ārpus ES.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan 
Štefanec

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, 
lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 
panākta klimatneitralitāte, un dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā un ar 
starptautiskiem klimata pārmaiņu 
mazināšanas pasākumiem panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, 
lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 
panākta klimatneitralitāte, un dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
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svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem.

pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Savienībai vajadzētu tiekties līdz 
2050. gadam ar dabiskiem un 
tehnoloģiskiem risinājumiem visas 
tautsaimniecības mērogā panākt, ka tās 
robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu kopīgi strādāt pie tā, 
lai līdz 2050. gadam visā Savienībā būtu 
panākta klimatneitralitāte, un dalībvalstīm, 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai vajadzētu veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai tas būtu iespējams. 
Savienības līmeņa pasākumi būs ļoti 
svarīga daļa no visiem mērķa sasniegšanai 
vajadzīgajiem pasākumiem.

(12) Savienībai un dalībvalstīm 
vajadzētu tiekties līdz 2050. gadam ar 
dabiskiem un tehnoloģiskiem risinājumiem 
visas tautsaimniecības mērogā panākt, ka 
tās robežās tiek rasts līdzsvars starp 
antropogēnajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem. Visām 
dalībvalstīm vajadzētu strādāt pie tā, lai 
līdz 2050. gadam būtu panākta un 
sasniegta klimatneitralitāte, un 
dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, 
Padomei un Komisijai vajadzētu veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai tas būtu 
iespējams. Savienības līmeņa pasākumi būs 
ļoti svarīga daļa no visiem mērķa 
sasniegšanai vajadzīgajiem pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Regulas priekšlikums
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12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Īstenojot pārkārtošanos uz 
klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050. 
gadam, Savienības un dalībvalstu 
ekonomikai būtu jākļūst noturīgākai un 
konkurētspējīgākai, tehnoloģiskā ziņā 
progresīvai, jārada ekonomikas izaugsmes 
un jaunas darījumdarbības un 
nodarbinātības iespējas. Pārkārtošanās 
būtu jāizmanto, lai izveidotu saliedētāku 
Savienību, palīdzot iedzīvotājiem un 
teritorijām, ko visvairāk ietekmē 
enerģētikas pārkārtošana, lai tie varētu 
izmantot pārkārtošanās radītās 
priekšrocības. Tādēļ Savienībai ir 
jānodrošina šā uzdevuma risināšanai 
atbilstīgi mehānismi un finanšu līdzekļi, 
kas spēj piesaistīt milzīgus ieguldījumus, 
kuri vajadzīgi pārkārtošanās 
finansēšanai, lai, ņemot vērā dalībvalstu 
atšķirīgās izejas pozīcijas, tās visas 
izmaksefektīvi un sociāli taisnīgi 
sasniegtu klimatneitralitāti vēlākais līdz 
2050. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) ES būtu jānodrošina, lai 
dalībvalstīm būtu līdzekļi, ko ieguldīt 
ekoloģiskajā pārkārtošanās procesā, proti, 
tai būtu jāatceļ ES noteiktais maksimālais 
apjoms valstu aizņēmumiem 3 % apmērā 
no IKP, kā noteikts Stabilitātes un 
izaugsmes paktā, kā arī fiskālajā paktā 
noteiktais nulles strukturālais deficīts, kas 
būtiski kavē ekoloģisko pārkārtošanos, 
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liedzot dalībvalstīm sākt apjomīgus 
publiskā sektora ieguldījumus, lai 
izveidotu bezoglekļa ekonomiku. 
Noteikums par 3 % nebūtu jāattiecina uz 
publiskajiem ieguldījumiem vides un 
sociālajā jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Christian Ehler

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Turklāt ir jāizstrādā daudzas 
tehnoloģijas, kas mums vajadzīgas, lai 
īstenotu dekarbonizāciju un digitalizāciju. 
Ja ir izvirzīti CO2 samazināšanas mērķi 
2030./2050. gadam, tie ir jāatspoguļo 
programmā "Apvārsnis Eiropa" un 
saistītajos kopuzņēmumos. Ir jāizvirza arī 
mērķi attiecībā uz vajadzīgās enerģētikas 
infrastruktūras izveidi, kā arī pienācīgas 
spēju veidošanas nodrošināšanai, lai 
pietiekamā daudzumā būtu pieejams 
ūdeņradis kā pārejas posma tehnoloģija 
energoietilpīgu nozaru dekarbonizācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
Savienībā tiek līdzsvarots Savienības 
tiesību aktos reglamentētais Savienības 
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mēroga siltumnīcefekta gāzu emisiju un 
piesaistījuma apjoms, jo no šā datuma 
siltumnīcefekta gāzu piesaistījuma apjoms 
pārsniedz emisiju apjomu, lai sasniegtu 
Parīzes nolīguma mērķi globālo sasilšanu 
ierobežot līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālo līmeni. Līdz minētajam 
datumam īpašu uzmanību velta 
pētniecības pastiprināšanai, piesaistītāju 
un oglekļa uztveršanas tehnoloģijas 
izstrādei.

Or. en

Grozījums Nr. 109
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Parīzes nolīguma klimata mērķi ir 
jāsasniedz, ievērojot tehnoloģiju 
neitralitāti, ekonomisko efektivitāti un 
sociālo samērīgumu. Tikai tad, ja ES 
paliks ekonomiski spēcīga, pievilcīga 
ieguldījumiem, konkurētspējīga 
starptautiskā mērogā un gūs plašu 
atbalstu sabiedrībā, tā varēs kļūt par 
paraugu klimata aizsardzības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 110
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(12a) Lai panāktu klimatneitralitāti un 
papildinātu mežu kā oglekļa piesaistītāju 
lomu, ir svarīgi arī turpmāk veicināt 
biobāzēto materiālu, kurināmo un 
produktu izmantošanu, lai alternatīvi 
aizvietotu fosilos resursus un tādējādi 
samazinātu emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai novērstu vissliktāko klimata 
pārmaiņu ietekmi un sasniegtu SEG neto 
emisiju nulles līmeni, Savienībai būtu 
jātiecas izveidot pilnībā uz atjaunojamo 
energoresursu enerģiju balstītu, 
daudzējādā ziņā resursefektīvu un 
energoefektīvu ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 112
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra 
Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia 
Homs Ginel

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Pārkārtojoties uz klimatneitralitāti, 
Savienībai ir jāsaglabā rūpniecības 
konkurētspēja, jo īpaši energoietilpīgā 
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rūpniecība, cita starpā izstrādājot 
efektīvus pasākumus, lai novērstu oglekļa 
emisiju pārvirzi un Savienībai un trešām 
valstīm nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, tādējādi novēršot 
negodīgu konkurenci, kas rodas, ja netiek 
īstenota Parīzes nolīgumam atbilstīga 
klimata politika. Šajā ziņā svarīga nozīme 
var būt oglekļa ievedkorekcijas 
mehānismam un tirdzniecības politikas 
instrumentiem.

Or. en

Grozījums Nr. 113
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, 
Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Turklāt ir jāizstrādā daudzas 
tehnoloģijas, kas mums vajadzīgas, lai 
īstenotu dekarbonizāciju un digitalizāciju. 
Ja ir izvirzīti CO2 samazināšanas mērķi 
2030./2050. gadam, ir jāizvirza arī mērķi, 
lai izveidotu nepieciešamo infrastruktūru, 
kas vajadzīga, lai nodrošinātu, ka 
pietiekamā daudzumā būtu pieejams 
ūdeņradis energoietilpīgu nozaru 
dekarbonizācijai.

Or. en

Grozījums Nr. 114
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel
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Regulas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Enerģētikas pārkārtošana uzlabo 
energoefektivitāti un mazina Savienības 
un dalībvalstu energoatkarību. Šīs 
strukturālās pārmaiņas virzībā uz 
efektīvāku ekonomiku, kuras pamatā ir 
atjaunojamo energoresursu enerģija visās 
nozarēs, nodrošinās ne tikai tirdzniecības 
līdzsvaru, bet arī stiprinās energoapgādes 
drošību un likvidēs enerģētisko 
nabadzību.

Or. en

Grozījums Nr. 115
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12d) Lai līdz 2023. gadam stimulētu 
oglekļa piesaistījuma izmantošanu, 
pilnībā ievērojot bioloģiskās 
daudzveidības mērķus, Komisijai būtu 
jāizskata iespēja izstrādāt tiesisko 
regulējumu oglekļa piesaistījuma 
sertifikācijai, pamatojoties uz stingru un 
pārredzamu uzskaiti, lai uzraudzītu un 
pārbaudītu oglekļa piesaistījuma 
autentiskumu, jāizstrādā sīki izklāstīti 
noteikumi Savienības mēroga emisiju 
aprēķināšanai un uzskaites noteikumi 
CO2 pārrobežu pārnesei un pārnesei starp 
nozarēm.

Or. en
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Grozījums Nr. 116
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai cilvēkus un planētu pasargātu 
no bīstamu klimata pārmaiņu draudiem, 
Savienībai, paturot prātā Parīzes 
nolīgumā nospraustos mērķus par 
maksimālo temperatūras kāpumu un 
ievērojot IPCC zinātniskos ieteikumus, 
sava klimatrīcība būtu jāturpina un 
starptautiskās līderpozīcijas klimata jomā 
jāsaglabā arī pēc 2050. gada.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 117
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai cilvēkus un planētu pasargātu 
no bīstamu klimata pārmaiņu draudiem, 
Savienībai, paturot prātā Parīzes nolīgumā 
nospraustos mērķus par maksimālo 
temperatūras kāpumu un ievērojot IPCC 
zinātniskos ieteikumus, būtu sava 
klimatrīcība jāturpina un starptautiskās 
līderpozīcijas klimata jomā jāsaglabā arī 
pēc 2050. gada.

(13) Lai cilvēkus un planētu pasargātu 
no bīstamu klimata pārmaiņu draudiem, 
Savienībai, paturot prātā Parīzes nolīguma 
2. pantā noteikto ilgtermiņa mērķi 
temperatūras pieaugumu ierobežot līdz 
1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālo 
līmeni un ievērojot IPCC zinātniskos 
ieteikumus, būtu jāstiprina sava 
klimatrīcība un jāsaglabā starptautiskās 
līderpozīcijas klimata jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 118
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
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Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Lai cilvēkus un planētu pasargātu 
no bīstamu klimata pārmaiņu draudiem, 
Savienībai, paturot prātā Parīzes nolīgumā 
nospraustos mērķus par maksimālo 
temperatūras kāpumu un ievērojot IPCC 
zinātniskos ieteikumus, sava klimatrīcība 
būtu jāturpina un starptautiskās 
līderpozīcijas klimata jomā jāsaglabā arī 
pēc 2050. gada.

(13) Lai cilvēkus, ekonomiku un planētu 
pasargātu no bīstamu klimata pārmaiņu 
draudiem, Savienībai, paturot prātā Parīzes 
nolīgumā nospraustos mērķus par 
maksimālo temperatūras kāpumu un 
ievērojot EPC un IPCC zinātniskos 
ieteikumus, sava klimatrīcība būtu 
jāturpina un jāpaplašina, un starptautiskās 
līderpozīcijas klimata jomā jāsaglabā arī 
pēc 2050. gada.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) 2030. gadam nospraustais ES 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas mērķrādītājs būtu 
jānosaka tādā līmenī, kas ir pilnīgi 
pielīdzināts saistībām, kas izriet no 
Parīzes nolīguma, un šajā regulā 
noteiktajiem mērķiem. Pienācīgi ir jāņem 
vērā Savienības rūpniecības, 
tehnoloģiskais un inovatīvais potenciāls. 
Lai stimulētu koordināciju starptautiskā 
līmenī un ar to saistīto kopīgo rīcību, ir 
svarīgi saglabāt un pilnveidot Savienības 
rūpniecības konkurētspēju, ekonomikas 
izaugami un sociālos standartus.

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Savienībai būtu jāturpina centieni 
veicināt aprites ekonomikas izveidi un vēl 
vairāk atbalstīt risinājumus, kuru pamatā 
ir atjaunojamo energoresursu enerģija, ar 
ko var aizstāt produktus un materiālus, 
kas iegūti, izmantojot fosilo kurināmo.

Or. en

Grozījums Nr. 121
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Savienībai būtu jāturpina centieni 
veicināt aprites ekonomikas izveidi un vēl 
vairāk atbalstīt risinājumus, kuru pamatā 
ir atjaunojamo energoresursu enerģija, ar 
ko var aizstāt produktus un materiālus, 
kas iegūti, izmantojot fosilo kurināmo.

Or. en

Grozījums Nr. 122
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
14. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Attiecībā uz ilgtermiņa globālo 
pretsparu klimata pārmaiņām viens no 
būtiskākajiem elementiem ir 
pielāgošanās. Tāpēc dalībvalstīm un 
Savienībai būtu jāpalielina 
pielāgotiesspēja, jāstiprina noturība un 
jāmazina neaizsargātība pret klimata 
pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā, kā arī maksimāli 
jāizmanto ieguvumi, ko nes citas vidiskās 
rīcībpolitikas un tiesību akti. Dalībvalstīm 
būtu jāpieņem visaptverošas nacionālās 
pielāgošanās stratēģijas un plāni.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 123
Sira Rego

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Attiecībā uz ilgtermiņa globālo 
pretsparu klimata pārmaiņām viens no 
būtiskākajiem elementiem ir pielāgošanās. 
Tāpēc dalībvalstīm un Savienībai būtu 
jāpalielina pielāgotiesspēja, jāstiprina 
noturība un jāmazina neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā, kā arī maksimāli 
jāizmanto ieguvumi, ko nes citas vidiskās 
rīcībpolitikas un tiesību akti. Dalībvalstīm 
būtu jāpieņem visaptverošas nacionālās 
pielāgošanās stratēģijas un plāni.

(14) Attiecībā uz ilgtermiņa globālo 
pretsparu klimata pārmaiņām viens no 
būtiskākajiem elementiem ir pielāgošanās. 
Tāpēc dalībvalstīm un Savienībai būtu 
jāpalielina pielāgotiesspēja, jāstiprina 
noturība un jāmazina neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā, kā arī maksimāli 
jāizmanto ieguvumi, ko nes citas vidiskās 
rīcībpolitikas un tiesību akti. Dalībvalstīm 
būtu jāpieņem visaptverošas nacionālās 
pielāgošanās stratēģijas un plāni. Jebkurā 
gadījumā pielāgošanās centieniem ir 
jābūt pakļautiem vēlamajam emisiju 
samazinājumam to rašanās vietā, un tie 
nedrīkst nozīmēt samazināšanas 
atlikšanu.

Or. es
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Grozījums Nr. 124
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Attiecībā uz ilgtermiņa globālo 
pretsparu klimata pārmaiņām viens no 
būtiskākajiem elementiem ir pielāgošanās. 
Tāpēc dalībvalstīm un Savienībai būtu 
jāpalielina pielāgotiesspēja, jāstiprina 
noturība un jāmazina neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā, kā arī maksimāli 
jāizmanto ieguvumi, ko nes citas vidiskās 
rīcībpolitikas un tiesību akti. Dalībvalstīm 
būtu jāpieņem visaptverošas nacionālās 
pielāgošanās stratēģijas un plāni.

(14) Attiecībā uz ilgtermiņa globālo 
pretsparu klimata pārmaiņām viens no 
būtiskākajiem elementiem ir pielāgošanās. 
Tāpēc dalībvalstīm un Savienībai būtu 
jāpalielina pielāgotiesspēja, jāstiprina 
noturība un jāmazina neaizsargātība pret 
klimata pārmaiņām, kā paredzēts Parīzes 
nolīguma 7. pantā, kā arī maksimāli 
jāizmanto ieguvumi, ko nes citas vidiskās 
rīcībpolitikas un tiesību akti. Komisijai 
būtu jāizstrādā īpaši rādītāji pielāgošanās 
progresa mērīšanai, savukārt dalībvalstīm 
būtu jāpieņem visaptverošas nacionālās 
pielāgošanās stratēģijas un plāni.

Or. en

Pamatojums

Lai gan pielāgošanās ir viens no svarīgākajiem klimata politikas pīlāriem, nav iespējams 
salīdzināt, kādus panākumus šajā jomā ir guvušas ES dalībvalstis, jo nav vienotu standartu 
vai rādītāju, kurus varētu izmantot progresa mērīšanai. Tāpēc pielāgošanās progresa 
mērīšana var kļūt par Savienības iestāžu subjektīvu uzdevumu.

Tādēļ un skaidrības un noteiktības labad ES iestādēm pielāgošanās progresa mērīšanai ir 
jāievieš skaidri rādītāji, kuri būtu saprotami un piemērojami visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 125
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savienības un valstu līmenī veicot 
relevantos pasākumus klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanai, dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
vajadzētu ņemt vērā šādus aspektus: tas, 

svītrots
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kā pārkārtošanās uz klimatneitralitāti 
sekmē iedzīvotāju labbūtību, sabiedrības 
pārticību un ekonomikas konkurētspēju, 
enerģētiskā drošība, nodrošinātība ar 
pārtiku un ekonomiskā pieejamība; 
taisnīgums un solidaritāte dalībvalstu 
starpā un pašās dalībvalstīs, ņemot vērā to 
ekonomiskās iespējas, vietējos apstākļus 
un nepieciešamību laika gaitā panākt 
konverģenci; nepieciešamība nodrošināt, 
ka pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga; labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, jo īpaši IPCC konstatējumi; 
nepieciešamība ar klimata pārmaiņām 
saistītos riskus integrēt investīciju un 
plānošanas lēmumu pieņemšanā; 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas un piesaistīšanas, kā arī 
noturības palielināšanas 
izmaksefektivitāte un tehnoloģiskā 
neitralitāte; vidiskās integritātes un 
mērķu vērienīguma kāpināšana laika 
gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 126
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savienības un valstu līmenī veicot 
relevantos pasākumus klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanai, dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
vajadzētu ņemt vērā šādus aspektus: tas, kā 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti sekmē 
iedzīvotāju labbūtību, sabiedrības pārticību 
un ekonomikas konkurētspēju, enerģētiskā 
drošība, nodrošinātība ar pārtiku un 

(15) Savienības un valstu līmenī veicot 
relevantos pasākumus klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanai, dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
vajadzētu ņemt vērā šādus aspektus: tas, kā 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti sekmē 
iedzīvotāju labbūtību, sabiedrības pārticību 
un ekonomikas konkurētspēju, enerģētiskā 
drošība, nodrošinātība ar pārtiku un 
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ekonomiskā pieejamība; taisnīgums un 
solidaritāte dalībvalstu starpā un pašās 
dalībvalstīs, ņemot vērā to ekonomiskās 
iespējas, vietējos apstākļus un 
nepieciešamību laika gaitā panākt 
konverģenci; nepieciešamība nodrošināt, 
ka pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga; labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, jo īpaši IPCC konstatējumi; 
nepieciešamība ar klimata pārmaiņām 
saistītos riskus integrēt investīciju un 
plānošanas lēmumu pieņemšanā; 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas un piesaistīšanas, kā arī 
noturības palielināšanas izmaksefektivitāte 
un tehnoloģiskā neitralitāte; vidiskās 
integritātes un mērķu vērienīguma 
kāpināšana laika gaitā.

ekonomiskā pieejamība; taisnīgums un 
solidaritāte dalībvalstu starpā un pašās 
dalībvalstīs, ņemot vērā to ekonomiskās 
iespējas, vietējos apstākļus, atšķirīgās 
izejas pozīcijas, jau veiktās darbības un 
nepieciešamību laika gaitā panākt 
konverģenci; nepieciešamība nodrošināt, 
ka pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga; labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, jo īpaši IPCC konstatējumi; 
nepieciešamība ar klimata pārmaiņām 
saistītos riskus un nepietiekamas rīcības 
sociālās, ekonomiskās un ekoloģiskās 
izmaksas integrēt investīciju un plānošanas 
lēmumu pieņemšanā, vienlaikus 
nodrošinot klimatnoturīgu ES politiku; 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas un piesaistīšanas, kā arī 
noturības palielināšanas izmaksefektivitāte 
un tehnoloģiskā neitralitāte; vidiskās 
integritātes un mērķu vērienīguma 
kāpināšana laika gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Sira Rego

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Savienības un valstu līmenī veicot 
relevantos pasākumus klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanai, dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
vajadzētu ņemt vērā šādus aspektus: tas, kā 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti sekmē 
iedzīvotāju labbūtību, sabiedrības pārticību 
un ekonomikas konkurētspēju, enerģētiskā 
drošība, nodrošinātība ar pārtiku un 
ekonomiskā pieejamība; taisnīgums un 
solidaritāte dalībvalstu starpā un pašās 
dalībvalstīs, ņemot vērā to ekonomiskās 
iespējas, vietējos apstākļus un 
nepieciešamību laika gaitā panākt 

(15) Savienības un valstu līmenī veicot 
relevantos pasākumus klimatneitralitātes 
mērķa sasniegšanai, dalībvalstīm, Eiropas 
Parlamentam, Padomei un Komisijai 
vajadzētu ņemt vērā šādus aspektus: tas, kā 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti sekmē 
iedzīvotāju labbūtību, sabiedrības pārticību 
un ekonomikas konkurētspēju, enerģētiskā 
drošība, nodrošinātība ar pārtiku un 
ekonomiskā pieejamība; taisnīgums un 
solidaritāte dalībvalstu starpā un pašās 
dalībvalstīs, ņemot vērā to ekonomiskās 
iespējas, vietējos apstākļus un 
nepieciešamību laika gaitā panākt 
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konverģenci; nepieciešamība nodrošināt, 
ka pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga; labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, jo īpaši IPCC konstatējumi; 
nepieciešamība ar klimata pārmaiņām 
saistītos riskus integrēt investīciju un 
plānošanas lēmumu pieņemšanā; 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas un piesaistīšanas, kā arī 
noturības palielināšanas izmaksefektivitāte 
un tehnoloģiskā neitralitāte; vidiskās 
integritātes un mērķu vērienīguma 
kāpināšana laika gaitā.

konverģenci; nepieciešamība nodrošināt, 
ka pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga; labākie pieejamie zinātniskie 
pierādījumi, jo īpaši IPCC konstatējumi; 
nepieciešamība ar klimata pārmaiņām 
saistītos riskus integrēt investīciju un 
plānošanas lēmumu pieņemšanā; 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanas un piesaistīšanas, kā arī 
noturības palielināšanas tehniskā un 
ekonomiskā īstenojamība un nulles 
emisiju risinājumu izvēle to rašanās vietā; 
vidiskās integritātes un mērķu vērienīguma 
kāpināšana laika gaitā. Atjaunojamo 
enerģijas avotu pielāgošanai jābūt šā 
procesa galvenajam virzītājspēkam.

Or. es

Grozījums Nr. 128
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Paziņojumā "Eiropas lielā stunda 
— jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš 
nākamajai paaudzei" Komisija paziņoja 
par nodomu paātrināt digitālo pārveidi. 
Covid-19 ārkārtas stāvoklis akcentēja to, 
ka no enerģijas ir atkarīga sabiedrības 
līdzdalība, pilsonības īstenošana un spēja 
strādāt digitālajā ekonomikā. Lai novērstu 
sociālo atstumtību un nodrošinātu, ka ES 
iedzīvotāji var izmantot pilnīgi visas 
digitālās pārveides iespējas, Komisija 
nodrošina, lai visiem iedzīvotājiem būtu 
tiesības uz enerģiju, kā arī izstrādā 
noteikumus par piekļūstamību enerģijai 
un neaizsargātu patērētāju aizsardzību un 
atbalstu.

Or. en
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Grozījums Nr. 129
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Savienības siltumnīcefekta gāzu 
nulles emisijas mērķis būtu jāsasniedz, 
izstrādājot un pārskatot visus attiecīgos 
Savienības tiesību aktus. Šo tiesību aktu 
grozījumi būtu jāveic tā, lai nodrošinātu 
publiskā un privātā sektora finansējuma, 
kā arī Savienības fondu un instrumentu 
īpašo noteikumu atbilstību Savienības 
klimata mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Mērķis līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku 
būtu jāsasniedz, ņemot vērā dalībvalstu 
atšķirīgās izejas pozīcijas un solidaritātes 
garu attiecībā pret dalībvalstīm, kurās 
iedzīvotājiem ir zemāks ienākumu līmenis, 
kā arī proporcionāli palielinot 
kompensācijas mehānismus, kas noteikti 
spēkā esošajos tiesību aktos, īpašu 
uzmanību pievēršot ES ETS direktīvai.

Or. en

Grozījums Nr. 131
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
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Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Mērķis līdz 2050. gadam panākt 
klimatneitrālu Savienības ekonomiku 
būtu jāsasniedz, ņemot vērā dalībvalstu 
atšķirīgās izejas pozīcijas un solidaritātes 
garu starp dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Kā Komisija norādījusi savā 
paziņojumā “Eiropas zaļais kurss”, 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti prasa 
izmaiņas visās rīcībpolitikās un visu 
tautsaimniecības un sabiedrības sektoru 
kopīgus pūliņus. Eiropadome savos 2019. 
gada 12. decembra secinājumos norādīja, 
ka visiem attiecīgajiem ES tiesību aktiem 
un politikai ir jāatbilst klimatneitralitātes 
mērķa īstenošanai un jāveicina tā 
sasniegšana, vienlaikus ievērojot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, un 
aicināja Komisiju pārbaudīt, vai šajā 
sakarībā ir jāpielāgo spēkā esošie 
noteikumi.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 133
Sira Rego

Regulas priekšlikums
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16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Kā Komisija norādījusi savā 
paziņojumā “Eiropas zaļais kurss”, 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti prasa 
izmaiņas visās rīcībpolitikās un visu 
tautsaimniecības un sabiedrības sektoru 
kopīgus pūliņus. Eiropadome savos 2019. 
gada 12. decembra secinājumos norādīja, 
ka visiem attiecīgajiem ES tiesību aktiem 
un politikai ir jāatbilst klimatneitralitātes 
mērķa īstenošanai un jāveicina tā 
sasniegšana, vienlaikus ievērojot 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, un 
aicināja Komisiju pārbaudīt, vai šajā 
sakarībā ir jāpielāgo spēkā esošie 
noteikumi.

(16) Kā Komisija norādījusi savā 
paziņojumā "Eiropas zaļais kurss", 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti prasa 
izmaiņas visās rīcībpolitikās un visu 
tautsaimniecības un sabiedrības sektoru 
kopīgus pūliņus, un īpašu atbildību tiem, 
kuri visvairāk veicina klimata pārmaiņas 
un kuriem ir arī lielākas iespējas rīkoties. 
Eiropadome savos 2019. gada 12. 
decembra secinājumos norādīja, ka visiem 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem un politikai 
ir jāatbilst klimatneitralitātes mērķa 
īstenošanai un jāveicina tā sasniegšana, 
vienlaikus ievērojot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, un aicināja 
Komisiju pārbaudīt, vai šajā sakarībā ir 
jāpielāgo spēkā esošie noteikumi.

Or. es

Grozījums Nr. 134
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Kā Komisija norādījusi savā 
paziņojumā “Eiropas zaļais kurss”, 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti prasa 
izmaiņas visās rīcībpolitikās un visu 
tautsaimniecības un sabiedrības sektoru 
kopīgus pūliņus. Eiropadome savos 2019. 
gada 12. decembra secinājumos norādīja, 
ka visiem attiecīgajiem ES tiesību aktiem 
un politikai ir jāatbilst klimatneitralitātes 
mērķa īstenošanai un jāveicina tā 
sasniegšana, vienlaikus ievērojot 

(16) Kā Komisija norādījusi savā 
paziņojumā "Eiropas zaļais kurss", 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti prasa 
izmaiņas visās rīcībpolitikās un visu 
tautsaimniecības un ievērojamus 
sabiedrības sektoru kopīgus pūliņus. 
Eiropadome savos 2019. gada 12. 
decembra secinājumos norādīja, ka visiem 
attiecīgajiem ES tiesību aktiem un politikai 
ir jāatbilst klimatneitralitātes mērķa 
īstenošanai un jāveicina tā sasniegšana, 
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vienlīdzīgus konkurences apstākļus, un 
aicināja Komisiju pārbaudīt, vai šajā 
sakarībā ir jāpielāgo spēkā esošie 
noteikumi.

vienlaikus ievērojot vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus, un aicināja 
Komisiju pārbaudīt, vai šajā sakarībā ir 
jāpielāgo spēkā esošie noteikumi.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai panāktu klimatnoturību un 
pielāgotos nenovēršamajai klimata 
pārmaiņu ietekmei, vajadzīgi arī 
ekonomikas nozaru un sociālo sektoru 
kopīgi centieni un Eiropas tiesību aktu un 
politikas saskaņotība.

Or. en

Grozījums Nr. 136
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisija paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 

svītrots
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Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā 
jādod visām ES rīcībpolitikām un sava 
artava jādod ikvienam sektoram. Līdz 
2020. gada septembrim Komisijai, 
pamatojoties uz visaptverošu ietekmes 
novērtējumu un ņemot vērā analīzi par 
integrētajiem nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, kas Komisijai 
iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2018/199936, 
Savienības 2030. gada klimata 
mērķrādītājs būtu jāpārskata un jāizpēta 
iespējas nospraust jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 50–55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu emisiju samazinājumu par 50–55 
% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.
_________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 
98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 
2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, 
Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 
2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV 
L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 137
Markus Buchheit, Guido Reil
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Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisija paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā 
jādod visām ES rīcībpolitikām un sava 
artava jādod ikvienam sektoram. Līdz 
2020. gada septembrim Komisijai, 
pamatojoties uz visaptverošu ietekmes 
novērtējumu un ņemot vērā analīzi par 
integrētajiem nacionālajiem enerģētikas 
un klimata plāniem, kas Komisijai 
iesniegti saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2018/199936, 
Savienības 2030. gada klimata 
mērķrādītājs būtu jāpārskata un jāizpēta 
iespējas nospraust jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 50–55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu emisiju samazinājumu par 50–55 
% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

svītrots

_________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta 
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un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 
98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 
2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, 
Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 
2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV 
L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 138
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisija paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Līdz 2020. gada 
septembrim Komisijai, pamatojoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/199936, Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītājs būtu jāpārskata un 
jāizpēta iespējas nospraust jaunu 2030. 
gada mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 50–55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 

(17) Komisija paziņojumā "Eiropas 
zaļais kurss" pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Līdz 2020. gada 
septembrim Komisijai, pamatojoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/199936, Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītājs būtu jāpārskata un 
jāizpēta iespējas nospraust jaunu 2030. 
gada mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 70 % salīdzinājumā ar 1990. 
gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāpaaugstina, tai būtu Eiropas 
Parlamentam un Padomei jāiesniedz 
attiecīgi priekšlikumi šo regulu grozīt. 
Turklāt Komisijai līdz 2021. gada 30. 
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vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu emisiju samazinājumu par 50–55 
% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

jūnijam būtu jānovērtē, kā vajadzētu grozīt 
mērķrādītāja īstenošanai veltītos 
Savienības tiesību aktus, lai panāktu 
emisiju samazinājumu par 70 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

_________________ _________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 139
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisija paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Līdz 2020. gada 
septembrim Komisijai, pamatojoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 

(17) Komisija paziņojumā "Eiropas 
zaļais kurss" pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Tā kā Savienība 
ir nospraudusi mērķi — panākt 
klimatneitralitāti ne vēlāk kā līdz 2050. 
gadam, ir svarīgi vēl vairāk pastiprināt 
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nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2018/199936, Savienības 
2030. gada klimata mērķrādītājs būtu 
jāpārskata un jāizpēta iespējas nospraust 
jaunu 2030. gada mērķrādītāju, kas 
paredzētu emisijas samazināt par 50–55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Ja 
Komisijas ieskatā Savienības 2030. gada 
mērķrādītājs ir jāgroza, tai būtu Eiropas 
Parlamentam un Padomei jāiesniedz 
attiecīgi priekšlikumi šo regulu grozīt. 
Turklāt Komisijai līdz 2021. gada 30. 
jūnijam būtu jānovērtē, kā vajadzētu grozīt 
mērķrādītāja īstenošanai veltītos 
Savienības tiesību aktus, lai panāktu 
emisiju samazinājumu par 50–55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

klimatrīcību un, proti, paaugstināt 
Savienības klimata mērķrādītāju 2030. 
gadam, lai emisiju apjomu samazinātu 
par 65 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni. Tāpēc Komisijai līdz 2021. gada 
30. jūnijam būtu jānovērtē, kā vajadzētu 
grozīt Savienības tiesību aktus, lai attiecīgi 
paaugstinātu mērķrādītāju.

_________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 
98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 
2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, 
Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 
2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV 
L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 140
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(17) Komisija paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Līdz 2020. gada 
septembrim Komisijai, pamatojoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2018/199936, Savienības 
2030. gada klimata mērķrādītājs būtu 
jāpārskata un jāizpēta iespējas nospraust 
jaunu 2030. gada mērķrādītāju, kas 
paredzētu emisijas samazināt par 50–55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Ja 
Komisijas ieskatā Savienības 2030. gada 
mērķrādītājs ir jāgroza, tai būtu Eiropas 
Parlamentam un Padomei jāiesniedz 
attiecīgi priekšlikumi šo regulu grozīt. 
Turklāt Komisijai līdz 2021. gada 30. 
jūnijam būtu jānovērtē, kā vajadzētu grozīt 
mērķrādītāja īstenošanai veltītos 
Savienības tiesību aktus, lai panāktu 
emisiju samazinājumu par 50–55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

(17) Komisija paziņojumā "Eiropas 
zaļais kurss" pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Lai Savienība 
vēlākais līdz 2050. gadam sasniegtu 
izvirzīto klimatneitralitātes mērķi, ir 
svarīgi vēl vairāk pastiprināt klimatrīcību 
un jo īpaši — paaugstināt 2030. gada 
mērķrādītāju, lai samazinātu emisiju 
apjomu vismaz par 55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Tāpēc Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt Savienības tiesību aktus, 
lai attiecīgi paaugstinātu mērķrādītāju.

_________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta 
un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 
98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 
2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, 
Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 
2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV 
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L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 141
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, 
Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisija paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Līdz 2020. gada 
septembrim Komisijai, pamatojoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/199936, Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītājs būtu jāpārskata un 
jāizpēta iespējas nospraust jaunu 2030. 
gada mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 50–55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu emisiju samazinājumu par 50–55 

(17) Komisija paziņojumā "Eiropas 
zaļais kurss" pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Eiropas 
Parlaments 2019. gada 14. marta 
rezolūcijā par klimata pārmaiņām, 2019. 
gada 28. novembra rezolūcijā par ANO 
2019. gada Klimata pārmaiņu konferenci 
Madridē (Spānija) un 2020. gada 15. 
janvāra rezolūcijā par Eiropas zaļo kursu 
jau aicināja ES iekšzemes emisiju 
samazinājuma mērķrādītāju 2030. gadam 
paaugstināt par 55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni un mudināja Komisiju 
šajā ziņā izvirzīt priekšlikumu. Līdz 2020. 
gada septembrim Komisijai, pamatojoties 
uz visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/199936, un konstatēto ietekmi 
valstu līmenī, Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītājs būtu jāpārskata un 
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% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. jāpielīdzina izvirzītajam kursam uz 
temperatūras paaugstināšanās 
ierobežošanu līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar 
pirmsindustriālo līmeni, kā noteikts 
Parīzes nolīgumā, un emisijas samazināt 
par vismaz 55 % salīdzinājumā ar 1990. 
gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu šo emisiju samazinājumu.

_________________ _________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 142
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisija paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 

(17) Komisija paziņojumā "Eiropas 
zaļais kurss" pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
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gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Līdz 2020. gada 
septembrim Komisijai, pamatojoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/199936, Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītājs būtu jāpārskata un 
jāizpēta iespējas nospraust jaunu 2030. 
gada mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 50–55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu emisiju samazinājumu par 50–55 
% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram, vienlaikus 
ievērojot principu "piesārņotājs maksā". 
Komisijai, pamatojoties uz visaptverošu 
ietekmes novērtējumu sadalījumā pa 
dalībvalstīm un ņemot vērā analīzi par 
integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem, kas Komisijai iesniegti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2018/199936, Brexit ietekmi 
uz Savienības kopējo spēju samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī 
ekonomikas stāvokli pēc Covid-19, 
Savienības 2030. gada klimata mērķrādītājs 
būtu jāpārskata un jāapspriež iespēja 
nospraust jaunu 2030. gada mērķrādītāju, 
kas paredzētu emisijas samazināt par 50 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Ja 
Komisijas ieskatā Savienības 2030. gada 
mērķrādītājs ir jāgroza, tai būtu Eiropas 
Parlamentam un Padomei jāiesniedz 
attiecīgi priekšlikumi šo regulu grozīt. 
Turklāt, pamatojoties uz ietekmes 
novērtējuma rezultātiem, Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu ierosināto emisiju samazinājumu 
par 50 % salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni.

_________________ _________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
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Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 143
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisija paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Līdz 2020. gada 
septembrim Komisijai, pamatojoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/199936, Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītājs būtu jāpārskata un 
jāizpēta iespējas nospraust jaunu 2030. 
gada mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 50–55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu emisiju samazinājumu par 50–55 

(17) Komisija paziņojumā "Eiropas 
zaļais kurss" pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram, vienlaikus 
ievērojot principu "piesārņotājs maksā". 
Komisijai, pamatojoties uz visaptverošu 
ietekmes novērtējumu sadalījumā pa 
dalībvalstīm un ņemot vērā analīzi par 
integrētajiem nacionālajiem enerģētikas un 
klimata plāniem, kas Komisijai iesniegti 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) 2018/199936, Savienības 
2030. gada klimata mērķrādītājs būtu 
jāpārskata un jāapspriežas par 2030. gada 
mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 50–55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt, pamatojoties uz 
ietekmes novērtējuma rezultātiem, 
Komisijai līdz 2021. gada 30. jūnijam būtu 
jānovērtē, kā vajadzētu grozīt mērķrādītāja 
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% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. īstenošanai veltītos Savienības tiesību 
aktus, lai panāktu emisiju samazinājumu 
par apmēram 50 %, bet ne vairāk kā par 
55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

_________________ _________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 144
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Komisija paziņojumā “Eiropas 
zaļais kurss” pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Līdz 2020. gada 
septembrim Komisijai, pamatojoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 

(17) Komisija paziņojumā "Eiropas 
zaļais kurss" pavēstīja par savu nodomu 
novērtēt, vai Savienības siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas mērķrādītāju 
2030. gadam varētu vēl paaugstināt, lai 
būtu iespējams līdz 2050. gadam sasniegt 
klimatneitralitāti, un sagatavot attiecīgus 
priekšlikumus. Minētajā paziņojumā 
Komisija uzsvēra, ka ieguldījums 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā jādod 
visām ES rīcībpolitikām un sava artava 
jādod ikvienam sektoram. Līdz 2020. gada 
septembrim Komisijai, pamatojoties uz 
visaptverošu ietekmes novērtējumu un 
ņemot vērā analīzi par integrētajiem 
nacionālajiem enerģētikas un klimata 
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plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/199936, Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītājs būtu jāpārskata un 
jāizpēta iespējas nospraust jaunu 2030. 
gada mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt par 50–55 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni. Ja Komisijas ieskatā 
Savienības 2030. gada mērķrādītājs ir 
jāgroza, tai būtu Eiropas Parlamentam un 
Padomei jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi 
šo regulu grozīt. Turklāt Komisijai līdz 
2021. gada 30. jūnijam būtu jānovērtē, kā 
vajadzētu grozīt mērķrādītāja īstenošanai 
veltītos Savienības tiesību aktus, lai 
panāktu emisiju samazinājumu par 50–55 
% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

plāniem, kas Komisijai iesniegti saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/199936, Savienības 2030. gada 
klimata mērķrādītājs būtu jāpārskata un 
jāizpēta iespējas nospraust jaunu 2030. 
gada mērķrādītāju, kas paredzētu emisijas 
samazināt salīdzinājumā ar 1990. gada 
līmeni. Ja Komisijas ieskatā Savienības 
2030. gada mērķrādītājs ir jāgroza, tai būtu 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
jāiesniedz attiecīgi priekšlikumi šo regulu 
grozīt. Turklāt Komisijai līdz 2021. gada 
30. jūnijam būtu jānovērtē, kā vajadzētu 
grozīt mērķrādītāja īstenošanai veltītos 
Savienības tiesību aktus, lai panāktu jaunu 
klimata mērķrādītāju 2030. gadam.

_________________ _________________
36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2018/1999 (2018. gada 11. 
decembris) par enerģētikas savienības un 
rīcības klimata politikas jomā pārvaldību 
un ar ko groza Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un 
(EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 
2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 
2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes 
Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 
un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 
21.12.2018., 1. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 145
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
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Komisija pārskata un vajadzības 
gadījumā ierosina pārskatīt visas politikas 
jomas un visus instrumentus, kas attiecas 
uz Savienības 2030. gada klimata 
mērķrādītāja sasniegšanu, lai sasniegtu 
klimatneitralitātes mērķi, kas noteikts 2. 
panta 1. punktā. Lai sasniegtu Savienības 
paaugstinātos mērķrādītājus, ES emisijas 
kvotu tirdzniecības sistēmai šajā ziņā ir 
jābūt gatavai šā mērķa sasniegšanai, tādēļ 
Komisija ātri pārskata ETS direktīvu un 
pastiprina tajā paredzēto Inovāciju fondu, 
lai radītu papildu finanšu stimulus 
jaunajai tehnoloģijai, veicinātu izaugsmi, 
konkurētspēju, atbalstu tīrajām 
tehnoloģijām, vienlaikus nodrošinot, ka 
Inovāciju fonda pastiprināšana sekmēs 
taisnīgas pārkārtošanās procesa 
īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 146
András Gyürk, Hildegard Bentele, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai sasniegtu ES 2030. gadam 
nosprausto emisiju samazināšanas 
mērķrādītāju, ikviena dalībvalsts līdz 
2030. gadam sasniedz vismaz to pašu 
minimālo emisiju samazināšanas mērķi 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. 
Ikviena dalībvalsts pieņem valsts mēroga 
emisiju samazināšanas mērķi, ar kuru ES 
stiprina dalībvalstu emisiju 
samazināšanas konverģenci, lai 
klimetneitralitātes mērķi līdz 2050. gadam 
sasniegtu taisnīgāk, pamatojoties uz 
līdzsvarotāku sloga sadalījumu starp 
dalībvalstīm.

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Markus Pieper, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, 
Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas 
Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Komisijai būtu arī jānovērtē, kādā 
mērā, izmantojot starptautiskos tirgus 
mehānismu, varētu veicināt ES un 
dalībvalstu mērķu izmaksefektīvu 
sasniegšanu. Ja Komisija uzskatīs par 
vajadzīgu, tai būtu jāiesniedz priekšlikumi 
Eiropas Parlamentam un Padomei grozīt 
šo regulu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu 2003/87/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) 2018/842.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
visas dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vēlākais līdz 2050. gadam un visiem 
sabiedrības un ekonomikas dalībniekiem, 
kā arī sabiedrībai kopumā nodrošinātu 
paredzamību un paļāvību, Komisijai būtu 
jāizvērtē iespējas noteikt ES klimata 
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mērķrādītāju 2040. gadam un šajā ziņā 
iesniegt tiesību aktu priekšlikumus 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 149
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Komisijai ar pamatīgu tiesisko 
regulējumu un problēmu risināšanai 
atbilstīgiem finanšu līdzekļiem būtu arī 
jānodrošina, ka rūpniecībai ir pietiekamas 
iespējas īstenot nozīmīgo pārkārtošanos 
uz klimatneitralitāti un ļoti vērienīgos 
2030. un 2040. gada mērķrādītājus. Šis 
tiesiskais un finanšu regulējums būtu 
regulāri jāizvērtē un vajadzības gadījumā 
jākoriģē, lai novērstu oglekļa emisiju 
pārvirzi, rūpnīcu slēgšanu, darbvietu 
zaudēšanu un negodīgu konkurenci 
starptautiskā mērogā.

Or. en

Grozījums Nr. 150
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
17.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17b) Lai Savienība un dalībvalstis 
sasniegtu 2030. gada klimata 
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mērķrādītāju un klimatneitralitāti 
vēlākais līdz 2050. gadam, Savienībai 
būtu jāturpina darbs nolūkā izveidot 
spēcīgu, ilgtspējīgu biobāzētu ekonomiku, 
jo īpaši pastiprinot centienus pakāpeniski 
izbeigt enerģētikas subsīdijas fosilajam 
kurināmajam un izbeigt tā izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
17.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17c) Komisija enerģētikas nozares 
tiesību aktos ir izstrādājusi un pieņēmusi 
vairākas iniciatīvas, jo īpaši attiecībā uz 
atjaunojamo energoresursu enerģiju, 
energoefektivitāti, kā arī ēku 
energoefektivitāti. Minētās iniciatīvas 
veido tiesību aktu kopumu, kura 
visaptverošā galvenā tēma ir 
energoefektivitāte un Savienības vadošā 
loma pasaulē atjaunojamo energoresursu 
enerģijas jomā. Šīs iniciatīvas būtu jāņem 
vērā, īstenojot valsts ilgtermiņa virzību uz 
2050. gada klimatneitralitātes 
mērķrādītāja sasniegšanu, lai nodrošinātu 
uz atjaunojamo energoresursu enerģiju 
balstītu augstas energoefektivitātes 
energosistēmu un atjaunojamo 
energoresursu enerģijas izveidi Savienībā.

Or. en

Grozījums Nr. 152
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
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18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 
uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vai pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 
būtu regulāri jānovērtē relevantie 
nacionālie pasākumi un jāizdod ieteikumi, 
ja tā konstatē, ka dalībvalsts pasākumi 
nav saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi 
vai ar tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 153
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 
uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vai pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 
uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vai pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
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klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 
būtu regulāri jānovērtē relevantie 
nacionālie pasākumi un jāizdod ieteikumi, 
ja tā konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tas būtu jāpiemēro 
arī attiecībā uz pasākumiem, kuri gan ES, 
gan dalībvalstu līmenī ir paredzēti saistībā 
ar ekonomikas atveseļošanu pēc Covid-19 
pandēmijas. Paziņojumā "Eiropas lielā 
stunda — jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš 
nākamajai paaudzei" Komisija šajā ziņā 
aprakstīja zaļo kursu kā Eiropas 
izaugsmes stratēģiju, tāpēc Komisija un 
dalībvalstis nodrošina, ka visi ekonomikas 
atveseļošanas pasākumi ir virzīti 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanai un 
ir tam atbilstīgi. Tāpat Komisijai būtu 
regulāri jānovērtē relevantie nacionālie 
pasākumi un jāizdod ieteikumi, ja tā 
konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, 
Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 
uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu un vajadzīgā 
atbalsta nepietiekamību vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 
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vai pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 
būtu regulāri jānovērtē relevantie 
nacionālie pasākumi un jāizdod ieteikumi, 
ja tā konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vai pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 
būtu regulāri jānovērtē relevantie 
nacionālie pasākumi un jāizdod ieteikumi, 
ja tā konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 155
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 
uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vai pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
visas tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 
uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vai pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
jebkādi Savienības un dalībvalstu 
pasākumi nav saskanīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
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būtu regulāri jānovērtē relevantie 
nacionālie pasākumi un jāizdod ieteikumi, 
ja tā konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 
būtu regulāri jānovērtē relevantie 
nacionālie pasākumi un jāizdod ieteikumi, 
ja tā konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

Or. en

Grozījums Nr. 156
Sira Rego

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja dalībvalstu kopējais progress 
uz klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu 
vai pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 
būtu regulāri jānovērtē relevantie 
nacionālie pasākumi un jāizdod ieteikumi, 
ja tā konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

(18) Lai nodrošinātu, ka Savienība un 
tās dalībvalstis sekmīgi virzās uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu un 
pienācīgi īsteno pielāgošanās pasākumus, 
Komisijai to progresu vajadzētu regulāri 
novērtēt. Ja katras dalībvalsts progress uz 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu vai 
pielāgošanos nav pietiekams vai ja 
Savienības pasākumi nav saskanīgi ar 
klimatneitralitātes mērķi vai ar tiem 
nepietiek, lai palielinātu pielāgotiesspēju, 
stiprinātu noturību un mazinātu 
neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, 
Komisijai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi 
saskaņā ar Līgumiem. Tāpat Komisijai 
būtu regulāri jānovērtē relevantie 
nacionālie pasākumi un jāizdod ieteikumi, 
ja tā konstatē, ka dalībvalsts pasākumi nav 
saskanīgi ar klimatneitralitātes mērķi vai ar 
tiem nepietiek, lai palielinātu 
pielāgotiesspēju, stiprinātu noturību un 
mazinātu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām.

Or. es
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Grozījums Nr. 157
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Savienībai būtu jāizveido 
struktūra, kas sniegtu neatkarīgus 
zinātniskus atzinumus un konsultētu un 
novērtētu Savienības klimatrīcības 
progresu. Tāpēc Komisijai būtu jāizveido 
neatkarīga Eiropas Klimata pārmaiņu 
grupa (EPCC), kas būtu struktūra, kura 
atbild par klimata politikas novērtēšanu 
un ieteikumiem šajā jomā. EPCC būtu 
jāpilda uzticētie uzdevumi pilnīgi 
neatkarīgi no Komisijas, un tās sastāvā 
vajadzētu būt vienādam skaitam sieviešu 
un vīriešu. Tās sastāvā būtu zinātnieki, 
kas atlases procesā tajā ir iekļauti, 
izvērtējot viņu pieredzi klimata pārmaiņu 
jomā, lai viņi analizētu ikgadējos 
siltumnīcefekta gāzu samazinājumus 
Savienībā un visās dalībvalstīs un tādējādi 
laika gaitā nodrošinātu samazinājuma 
nepārtrauktību. Šai ekspertu grupai būtu 
arī jāpalīdz Komisijai izvērtēt valstu un 
Savienības pasākumu un panāktā 
progresa saskaņotību, lai ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam sasniegtu klimatneitralitātes 
mērķi un izpildītu saistības, ko Savienība 
uzņēmusies saskaņā ar Parīzes nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 158
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
19. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka novērtējums ir 
pamatīgs un objektīvs un ka tā pamatā ir 
paši jaunākie zinātniskie, tehniskie un 
sociālekonomiskie dati, un ka tas 
atspoguļo plaša neatkarīgu ekspertu loka 
viedokli, Komisijai šis novērtējums būtu 
jābalsta uz relevanto informāciju, tostarp 
dalībvalstu iesniegto un paziņoto 
informāciju, Eiropas Vides aģentūras 
ziņojumiem un labākajiem pieejamiem 
zinātniskiem pierādījumiem, tostarp IPCC 
ziņojumiem. Tā kā Komisija ir 
apņēmusies noskaidrot, kā publiskais 
sektors Eiropas zaļā kursa kontekstā 
varētu izmantot ES taksonomiju, te varētu 
iekļaut informāciju par Savienības un 
dalībvalstu vidiski ilgtspējīgajām 
investīcijām atbilstīgi Regulai (ES) 
2020/... [Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama. Komisijai 
vajadzētu izmantot Eiropas statistiku un 
datus, kad tie pieejami, un nodrošināt 
padziļinātas ekspertu pārbaudes. Eiropas 
Vides aģentūrai vajadzētu pienācīgi 
palīdzēt Komisijai saskaņā ar savu gada 
darba programmu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 159
Sira Rego

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka novērtējums ir 
pamatīgs un objektīvs un ka tā pamatā ir 
paši jaunākie zinātniskie, tehniskie un 
sociālekonomiskie dati, un ka tas atspoguļo 
plaša neatkarīgu ekspertu loka viedokli, 
Komisijai šis novērtējums būtu jābalsta uz 
relevanto informāciju, tostarp dalībvalstu 
iesniegto un paziņoto informāciju, Eiropas 

(19) Lai nodrošinātu, ka novērtējums ir 
pamatīgs un objektīvs un ka tā pamatā ir 
paši jaunākie zinātniskie, tehniskie un 
sociālekonomiskie dati, un ka tas atspoguļo 
plaša neatkarīgu ekspertu loka viedokli, 
Komisijai šis novērtējums būtu jābalsta uz 
relevanto informāciju, tostarp dalībvalstu 
iesniegto un paziņoto informāciju, Eiropas 
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Vides aģentūras ziņojumiem un labākajiem 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
tostarp IPCC ziņojumiem. Tā kā Komisija 
ir apņēmusies noskaidrot, kā publiskais 
sektors Eiropas zaļā kursa kontekstā varētu 
izmantot ES taksonomiju, te varētu iekļaut 
informāciju par Savienības un dalībvalstu 
vidiski ilgtspējīgajām investīcijām 
atbilstīgi Regulai (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama. Komisijai 
vajadzētu izmantot Eiropas statistiku un 
datus, kad tie pieejami, un nodrošināt 
padziļinātas ekspertu pārbaudes. Eiropas 
Vides aģentūrai vajadzētu pienācīgi 
palīdzēt Komisijai saskaņā ar savu gada 
darba programmu.

Vides aģentūras ziņojumiem un labākajiem 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
tostarp IPCC ziņojumiem. Tā kā Komisija 
ir apņēmusies noskaidrot, kā publiskais 
sektors Eiropas zaļā kursa kontekstā varētu 
izmantot ES taksonomiju, te varētu iekļaut 
informāciju par Savienības un dalībvalstu 
vidiski ilgtspējīgajām investīcijām 
atbilstīgi Regulai (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama. Komisijai 
vajadzētu izmantot Eiropas statistiku un 
datus, kad tie pieejami, un nodrošināt 
padziļinātas ekspertu pārbaudes. Eiropas 
Vides aģentūrai vajadzētu pienācīgi 
palīdzēt Komisijai saskaņā ar savu gada 
darba programmu. Komisija palīdzēs 
dalībvalstīm vākt ticamus, konsekventus 
un salīdzināmus datus.

Or. es

Grozījums Nr. 160
Markus Pieper, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, 
Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka novērtējums ir 
pamatīgs un objektīvs un ka tā pamatā ir 
paši jaunākie zinātniskie, tehniskie un 
sociālekonomiskie dati, un ka tas atspoguļo 
plaša neatkarīgu ekspertu loka viedokli, 
Komisijai šis novērtējums būtu jābalsta uz 
relevanto informāciju, tostarp dalībvalstu 
iesniegto un paziņoto informāciju, Eiropas 
Vides aģentūras ziņojumiem un labākajiem 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
tostarp IPCC ziņojumiem. Tā kā Komisija 
ir apņēmusies noskaidrot, kā publiskais 
sektors Eiropas zaļā kursa kontekstā varētu 
izmantot ES taksonomiju, te varētu iekļaut 
informāciju par Savienības un dalībvalstu 

(19) Lai nodrošinātu, ka novērtējums ir 
pamatīgs un objektīvs un ka tā pamatā ir 
paši jaunākie zinātniskie, tehniskie un 
sociālekonomiskie dati, un ka tas atspoguļo 
plaša neatkarīgu ekspertu loka viedokli, 
Komisijai šis novērtējums būtu jābalsta uz 
relevanto informāciju, tostarp dalībvalstu 
iesniegto un paziņoto informāciju, Eiropas 
Vides aģentūras ziņojumiem un labākajiem 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
tostarp IPCC ziņojumiem, pēdējo 
izsvēršanu, kas minēta Parīzes nolīguma 
14. pantā, un UNFCCC. Tā kā Komisija ir 
apņēmusies noskaidrot, kā publiskais 
sektors Eiropas zaļā kursa kontekstā varētu 
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vidiski ilgtspējīgajām investīcijām 
atbilstīgi Regulai (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama. Komisijai 
vajadzētu izmantot Eiropas statistiku un 
datus, kad tie pieejami, un nodrošināt 
padziļinātas ekspertu pārbaudes. Eiropas 
Vides aģentūrai vajadzētu pienācīgi 
palīdzēt Komisijai saskaņā ar savu gada 
darba programmu.

izmantot ES taksonomiju, te varētu iekļaut 
informāciju par Savienības un dalībvalstu 
vidiski ilgtspējīgajām investīcijām 
atbilstīgi Regulai (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama. Komisijai 
vajadzētu izmantot Eiropas un pasaules 
statistiku un datus, kad tie pieejami, un 
nodrošināt padziļinātas ekspertu pārbaudes. 
Eiropas Vides aģentūrai vajadzētu 
pienācīgi palīdzēt Komisijai saskaņā ar 
savu gada darba programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 161
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka novērtējums ir 
pamatīgs un objektīvs un ka tā pamatā ir 
paši jaunākie zinātniskie, tehniskie un 
sociālekonomiskie dati, un ka tas atspoguļo 
plaša neatkarīgu ekspertu loka viedokli, 
Komisijai šis novērtējums būtu jābalsta uz 
relevanto informāciju, tostarp dalībvalstu 
iesniegto un paziņoto informāciju, Eiropas 
Vides aģentūras ziņojumiem un labākajiem 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
tostarp IPCC ziņojumiem. Tā kā Komisija 
ir apņēmusies noskaidrot, kā publiskais 
sektors Eiropas zaļā kursa kontekstā varētu 
izmantot ES taksonomiju, te varētu iekļaut 
informāciju par Savienības un dalībvalstu 
vidiski ilgtspējīgajām investīcijām 
atbilstīgi Regulai (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama. Komisijai 
vajadzētu izmantot Eiropas statistiku un 

(19) Lai nodrošinātu, ka novērtējums ir 
pamatīgs un objektīvs un ka tā pamatā ir 
paši jaunākie zinātniskie, tehniskie un 
sociālekonomiskie dati, un ka tas atspoguļo 
plaša neatkarīgu ekspertu loka viedokli, 
Komisijai šis novērtējums būtu jābalsta uz 
relevanto informāciju, tostarp dalībvalstu 
iesniegto un paziņoto informāciju, Eiropas 
Vides aģentūras ziņojumiem un labākajiem 
pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem, 
tostarp IPCC un EPCC ziņojumiem. Tā kā 
Komisija ir apņēmusies noskaidrot, kā 
publiskais sektors Eiropas zaļā kursa 
kontekstā varētu izmantot ES taksonomiju, 
te varētu iekļaut informāciju par Savienības 
un dalībvalstu vidiski ilgtspējīgajām 
investīcijām atbilstīgi Regulai (ES) 2020/... 
[Taksonomijas regula], kad šāda 
informācija kļūs pieejama. Komisijai 
vajadzētu izmantot Eiropas statistiku un 
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datus, kad tie pieejami, un nodrošināt 
padziļinātas ekspertu pārbaudes. Eiropas 
Vides aģentūrai vajadzētu pienācīgi 
palīdzēt Komisijai saskaņā ar savu gada 
darba programmu.

datus, kad tie pieejami, un nodrošināt 
padziļinātas ekspertu pārbaudes. Eiropas 
Vides aģentūrai vajadzētu pienācīgi 
palīdzēt Komisijai saskaņā ar savu gada 
darba programmu.

Or. en

Grozījums Nr. 162
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Regulas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Tā kā, lai īstenotu pārkārtošanos 
uz oglekļneitralitāti, būs jāpiesaista 
milzīgs apjoms ieguldījumu, nosakot 
Savienības oglekļa budžetu (kumulatīvās 
CO2 emisijas), tiks precizēti klimata 
mērķrādītāji un dažādām ieinteresētajām 
personām un ieguldītājiem uzlabosies 
paredzamība.

Or. en

Grozījums Nr. 163
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tā kā virzībā uz klimatneitralitāti 
ļoti liela loma ir patērētājiem un 
kopienām, būtu jāsekmē enerģiska 
sabiedrības un sociuma iesaistīšanās 
klimatrīcībā. Tāpēc Komisijai būtu 
jārīkojas tā, lai visas sabiedrības grupas 
varētu un spētu pielikt roku 
klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā, tostarp jāpieņem 
Eiropas Klimata pakts.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 164
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne 
Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Tā kā virzībā uz klimatneitralitāti 
ļoti liela loma ir patērētājiem un kopienām, 
būtu jāsekmē enerģiska sabiedrības un 
sociuma iesaistīšanās klimatrīcībā. Tāpēc 
Komisijai būtu jārīkojas tā, lai visas 
sabiedrības grupas varētu un spētu pielikt 
roku klimatneitrālas un klimatnoturīgas 
sabiedrības veidošanā, tostarp jāpieņem 
Eiropas Klimata pakts.

(20) Tā kā virzībā uz klimatneitralitāti 
ļoti liela loma ir patērētājiem un kopienām, 
būtu jāsekmē enerģiska sabiedrības un 
sociuma iesaistīšanās klimatrīcībā vietējā, 
reģionālā un valsts līmenī. Tāpēc 
Komisijai būtu jārīkojas tā, lai visas 
sabiedrības grupas un ieinteresētās 
personas, tostarp arodbiedrības, 
akadēmiskās un pētniecības organizācijas 
un rūpniecība varētu un spētu pielikt roku 
taisnīgas, klimatneitrālas un 
klimatnoturīgas sabiedrības veidošanā, 
tostarp jāpieņem Eiropas Klimata pakts.

Or. en

Grozījums Nr. 165
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un 
patērētājiem dotu skaidrību par nākotni 
un viestu paļāvību, lai nodrošinātu, ka 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti ir 
neatgriezeniska un ka emisijas laika gaitā 

svītrots
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pakāpeniski samazināsies, un lai palīdzētu 
novērtēt, cik konsekventi ir pasākumi un 
kā sokas ar klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanu, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, kuros būtu nosprausta 
trajektorija, kā panākt, ka līdz 2050. 
gadam Savienības neto SEG emisijas ir 
nulle. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 
lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu37. Jo īpaši, 
lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlamentam un Padomei visi dokumenti 
jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem 
jābūt sistemātiskai piekļuvei Komisijas 
ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek 
deleģēto aktu sagatavošana.
_________________
37 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un 
patērētājiem dotu skaidrību par nākotni 
un viestu paļāvību, lai nodrošinātu, ka 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti ir 
neatgriezeniska un ka emisijas laika gaitā 
pakāpeniski samazināsies, un lai palīdzētu 
novērtēt, cik konsekventi ir pasākumi un 

svītrots
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kā sokas ar klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanu, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, kuros būtu nosprausta 
trajektorija, kā panākt, ka līdz 2050. 
gadam Savienības neto SEG emisijas ir 
nulle. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 
lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu37. Jo īpaši, 
lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlamentam un Padomei visi dokumenti 
jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem 
jābūt sistemātiskai piekļuvei Komisijas 
ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek 
deleģēto aktu sagatavošana.
_________________
37 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 167
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven 
Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un 
patērētājiem dotu skaidrību par nākotni 
un viestu paļāvību, lai nodrošinātu, ka 
pārkārtošanās uz klimatneitralitāti ir 
neatgriezeniska un ka emisijas laika gaitā 
pakāpeniski samazināsies, un lai palīdzētu 

svītrots
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novērtēt, cik konsekventi ir pasākumi un 
kā sokas ar klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanu, būtu jādeleģē Komisijai 
pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, kuros būtu nosprausta 
trajektorija, kā panākt, ka līdz 2050. 
gadam Savienības neto SEG emisijas ir 
nulle. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot 
sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas 
apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un 
lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas 
saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. 
gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu37. Jo īpaši, 
lai deleģēto aktu sagatavošanā 
nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas 
Parlamentam un Padomei visi dokumenti 
jāsaņem vienlaicīgi ar dalībvalstu 
ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem 
jābūt sistemātiskai piekļuvei Komisijas 
ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek 
deleģēto aktu sagatavošana.
_________________
37 37 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un patērētājiem 
dotu skaidrību par nākotni un viestu 
paļāvību, lai nodrošinātu, ka pārkārtošanās 
uz klimatneitralitāti ir neatgriezeniska un 
ka emisijas laika gaitā pakāpeniski 
samazināsies, un lai palīdzētu novērtēt, cik 
konsekventi ir pasākumi un kā sokas ar 

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un patērētājiem 
dotu skaidrību par nākotni un viestu 
paļāvību, lai nodrošinātu, ka pārkārtošanās 
uz klimatneitralitāti ir neatgriezeniska un 
ka emisijas laika gaitā pakāpeniski 
samazināsies, un lai palīdzētu novērtēt, cik 
konsekventi ir pasākumi un kā sokas ar 
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klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, kuros 
būtu nosprausta trajektorija, kā panākt, ka 
līdz 2050. gadam Savienības neto SEG 
emisijas ir nulle. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu37. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, 
Komisijai jāiesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei tiesību akta priekšlikums, 
nospraužot trajektoriju, kā panākt, ka 
vēlākais līdz 2050. gadam Savienības neto 
SEG emisijas ir nulle.

_________________
37 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Jens Geier, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un patērētājiem 
dotu skaidrību par nākotni un viestu 
paļāvību, lai nodrošinātu, ka pārkārtošanās 
uz klimatneitralitāti ir neatgriezeniska un 
ka emisijas laika gaitā pakāpeniski 

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, arodbiedrībām, 
investoriem un patērētājiem dotu skaidrību 
par nākotni un viestu paļāvību, lai 
nodrošinātu, ka pārkārtošanās uz 
klimatneitralitāti ir neatgriezeniska un ka 
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samazināsies, un lai palīdzētu novērtēt, cik 
konsekventi ir pasākumi un kā sokas ar 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, kuros 
būtu nosprausta trajektorija, kā panākt, ka 
līdz 2050. gadam Savienības neto SEG 
emisijas ir nulle. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu37. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

emisijas laika gaitā pakāpeniski 
samazināsies, un lai palīdzētu novērtēt, cik 
konsekventi ir pasākumi un kā sokas ar 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, 
Komisijai, ņemot vērā EPCC ieteikumu, 
jānovērtē izvēles iespējas attiecībā uz 
struktūru un koncepciju trajektorijai, kā 
panākt, ka vēlākais līdz 2050. gadam 
Savienības neto SEG emisijas ir nulle, un 
jāiesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei attiecīgs tiesību akta 
priekšlikums.

_________________
37 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 170
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un patērētājiem 
dotu skaidrību par nākotni un viestu 
paļāvību, lai nodrošinātu, ka pārkārtošanās 
uz klimatneitralitāti ir neatgriezeniska un 
ka emisijas laika gaitā pakāpeniski 
samazināsies, un lai palīdzētu novērtēt, cik 

(21) Lai visiem ekonomikas 
dalībniekiem, tostarp uzņēmumiem, 
strādājošajiem, investoriem un patērētājiem 
dotu skaidrību par nākotni un viestu 
paļāvību, lai nodrošinātu, ka pārkārtošanās 
uz to, ka SEG neto emisijas ir nulles 
līmenī, ir neatgriezeniska un ka emisijas 
laika gaitā samazināsies, un lai palīdzētu 
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konsekventi ir pasākumi un kā sokas ar 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt 
aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu, kuros būtu 
nosprausta trajektorija, kā panākt, ka līdz 
2050. gadam Savienības neto SEG 
emisijas ir nulle. Ir īpaši būtiski, lai 
Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 
rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp 
ekspertu līmenī, un lai minētās 
apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu37. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

novērtēt, cik konsekventi ir pasākumi un kā 
sokas ar klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanu, Komisijai būtu jāierosina 
Savienības trajektorija, kā sasniegt 2030. 
gada klimata mērķi un panākt, ka neto 
SEG emisijas ir nulle, un Eiropas 
Parlamentam un Padomei tā būtu 
jāpieņem parastajā likumdošanas 
procedūrā. Šajā prognozējamības un 
uzticamības nodrošināšanas kontekstā ir 
īpaši būtiski, lai Komisija regulāri 
pieņemtu Savienības ceļvedi, kurā 
norādīts, cik ātri visas un katra atsevišķā 
ekonomikas nozare var samazināt savas 
emisijas saskaņā ar 2030. gada mērķi un 
mērķi samazināt neto emisijas līdz nullei. 
Šis Savienības ceļvedis jāsaskaņo ar 
iepriekš aprakstīto Savienības trajektoriju.

_________________
37 OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Tā kā Komisija ir apņēmusies 
ievērot labākas likumdošanas principus, 
būtu jātiecas nodrošināt Savienības 
tiesību aktu konsekvenci siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanas aspektā. 
Sistēmai, ar kuru vērtē progresu 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā un 
to, cik saskanīgi ir šā mērķa sasniegšanai 
domātie pasākumi, būtu jābalstās uz 
Regulā (ES) 2018/1999 noteikto 

svītrots
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pārvaldības satvaru un jābūt saskanīgai 
ar to. Konkrētāk, sistēma, kas paredz, ka 
regulāri jāsniedz ziņojumi un ka 
Komisijai uz šo ziņojumu pamata ir 
jāsagatavo novērtējumi un attiecīgi 
jārīkojas, būtu jāsalāgo ar Regulas (ES) 
2018/1999 prasībām, lai dalībvalstis 
sniegtu informāciju un ziņojumus. Tāpēc 
Regula (ES) 2018/1999 būtu jāgroza, lai 
attiecīgajos noteikumos iekļautu 
klimatneitralitātes mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Markus Buchheit, Guido Reil

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Klimata pārmaiņas pēc definīcijas 
ir pārrobežu problēma, tāpēc ir vajadzīgi 
koordinēti Savienības līmeņa pasākumi, 
kas papildinātu un pastiprinātu 
dalībvalstu rīcībpolitikas. Ņemot vērā to, 
ka šīs regulas mērķi, proti, līdz 2050. 
gadam panākt klimatneitralitāti, nevar 
pietiekami labi sasniegt atsevišķās 
dalībvalstīs, bet tās mēroga un iedarbības 
dēļ to var labāk sasniegt Savienības 
līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 
5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 
Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 
proporcionalitātes principu šajā regulā 
paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 173
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
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Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Hildegard Bentele, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Pareizi funkcionējošs iekšējais 
enerģijas tirgus ir svarīga enerģētikas 
pārkārtošanās sastāvdaļa un palīdzēs 
padarīt to finansiāli dzīvotspējīgu. Tāpēc 
daudzgadu finanšu shēmā DFS (TEN tīkli 
ar Eiropas infrastruktūras savienošanas 
instrumentu CEF) galvenā prioritāte 
jāpiešķir viedo un digitālo elektrības un 
gāzes tīklu izveidei. Arī Covid-19 
atveseļošanās programmām ir jāatbalsta 
starpvalstu energotīklu attīstība. Ir 
vajadzīgas efektīvas un ātras lēmumu 
pieņemšanas procedūras, lai atbalstītu 
starpvalstu tīkla attīstību, jo īpaši uz 
nākotni orientētā un ar ūdeņradi saderīgā 
gāzes infrastruktūrā.

Or. en

Grozījums Nr. 174
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Pilnībā efektīvai Savienības 
klimata politikai būtu jāpievēršas oglekļa 
pārvirzei un jāizstrādā piemēroti 
instrumenti un mehānismi, lai īstenotu 
iespējamo oglekļa pārvirzi, arī lai 
stimulētu Savienības standartu ievērošanu 
un novatorismu nozarēs.

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) ES klimata politikai un tiesiskajam 
regulējumam būtu jāveicina apmežošana 
un ilgtspējīga mežu apsaimniekošana visā 
Savienībā, daloties ar paraugpraksi, 
nozares zināšanām un inovācijām.

Or. en

Grozījums Nr. 176
Martin Hojsík, Fredrick Federley, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Savienības patēriņa ietekme uz 
klimatu ir būtisks instruments, kas 
jāattīsta, lai uzlabotu Savienības klimata 
mērķu vispārējo konsekvenci.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Eiropas alianses, īpaši 
akumulatoru un ūdeņraža nozarē, ir 
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ārkārtīgi svarīgas — ar koordināciju 
Eiropas līmenī tās rada lieliskas iespējas 
reģionu atveseļošanās procesiem pēc 
Covid-19 un veiksmīgām strukturālām 
pārmaiņām. Tiesību aktos noteiktajām 
prasībām ir jārada pamats jauninājumiem 
klimatam draudzīgā mobilitātē un 
enerģijas ražošanā. Šīm aliansēm būtu 
jāsaņem atbilstošs atbalsts un 
finansējums, un tām vajadzētu iekļauties 
arī nākotnes ārpolitikas un 
kaimiņattiecību politikā, kā arī 
tirdzniecības nolīgumos.

Or. en

Grozījums Nr. 178
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Regulas priekšlikums
23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23b) Pilnībā efektīvai Savienības 
klimata politikai būtu jāpievēršas oglekļa 
emisiju pārvirzei un jāizstrādā piemēroti 
instrumenti, piemēram, oglekļa 
ievedkorekcijas mehānisms, lai to īstenotu 
un aizsargātu mūsu standartus un mūsu 
novatorus nozarēs.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido satvaru, kā Savienībā 
neatgriezeniski un pakāpeniski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un kāpināt 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.
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to piesaisti dabiskos vai citos 
piesaistītājos.

Šīs direktīvas mērķis ir veicināt 
nepieciešamo pārkārtošanos uz racionālu 
vides politiku. Šim nolūkam ES 
dalībvalstīm un ES iestādēm ir jāpārskata, 
jāizvērtē un vajadzības gadījumā 
jāpielāgo visa pašreizējā politika. Veicot 
pasākumus vides aizsardzībai un lai 
pielāgotos klimata pārmaiņām valstu un 
Savienības līmenī, dalībvalstīm un 
Eiropas Parlamentam, Padomei un 
Komisijai īpaša uzmanība jāpievērš 
koronavīrusa krīzes vidēja termiņa un 
ilgtermiņa sociālekonomiskajai ietekmei, 
iedzīvotāju labklājībai, sabiedrības 
labklājībai un ekonomikas 
konkurētspējai.

Or. en

Grozījums Nr. 180
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido satvaru, kā Savienībā 
neatgriezeniski un pakāpeniski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un kāpināt to 
piesaisti dabiskos vai citos piesaistītājos.

Ar šo regulu izveido vispārēju tiesisko 
satvaru, kas ietver visus tiesību aktus un 
noteikumus, gan spēkā esošos, gan 
turpmākos, kā Savienībā neatgriezeniski 
un ātri samazināt siltumnīcefekta gāzu 
emisijas, kāpināt to piesaisti dabiskos vai 
citos piesaistītājos un panākt Savienības 
vispārēju dekarbonizāciju, un tas viss 
vēlākais līdz 2050. gadam sekmēs juridiski 
saistošā mērķa — klimatneitralitātes — 
nodrošināšanu Savienībā, lai sasniegtu 
Parīzes nolīguma 2. pantā noteiktos 
ilgtermiņa temperatūras mērķus.

Or. en
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Grozījums Nr. 181
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido satvaru, kā Savienībā 
neatgriezeniski un pakāpeniski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un kāpināt to 
piesaisti dabiskos vai citos piesaistītājos.

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nospraustos ilgtermiņa 
virsmērķus attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu Komisijas priekšlikuma pirmās divas daļas tiek apvienotas vienā.

Grozījums Nr. 182
Sira Rego

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu izveido satvaru, kā Savienībā 
neatgriezeniski un pakāpeniski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un kāpināt to 
piesaisti dabiskos vai citos piesaistītājos.

Ar šo regulu izveido satvaru, kā Savienībā 
un katrā tās dalībvalstī, pirmkārt, 
neatgriezeniski un pakāpeniski samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un, otrkārt, 
kāpināt to piesaisti dabiskos piesaistītājos.

Or. es

Grozījums Nr. 183
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
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Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar šo regulu klimata pārmaiņas atzīst par 
kopīgu problēmu, kam nepieciešami 
kopīgi risinājumi, kuru pamatā būtu 
godīga un taisnīga pārkārtošanās. 
Taisnīguma labad ikvienam jāsniedz savs 
ieguldījums šīs problēmas risināšanā, un 
lielākais ieguldījums jāsniedz lielākajam 
piesārņotājam.

Or. en

Grozījums Nr. 184
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt 
Parīzes nolīguma 2. pantā nosprausto 
ilgtermiņa virsmērķi attiecībā uz 
temperatūru, un sniegts satvars sekmīgai 
virzībai uz Parīzes nolīguma 7. pantā 
nosprausto globālo virsmērķi 
pielāgošanās jomā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šī Komisijas priekšlikuma daļa tiek apvienota ar pirmo daļu.

Grozījums Nr. 185
Sylvia Limmer, Markus Buchheit
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Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt 
Parīzes nolīguma 2. pantā nosprausto 
ilgtermiņa virsmērķi attiecībā uz 
temperatūru, un sniegts satvars sekmīgai 
virzībai uz Parīzes nolīguma 7. pantā 
nosprausto globālo virsmērķi 
pielāgošanās jomā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 186
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nosprausto ilgtermiņa 
virsmērķi attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā.

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis 
vēlākais līdz 2050. gadam Savienībā 
panākt klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt 
Parīzes nolīguma 2. pantā nospraustos 
ilgtermiņa virsmērķus attiecībā uz 
temperatūru, un sniegts satvars sekmīgai 
virzībai uz Parīzes nolīguma 7. pantā 
nosprausto globālo virsmērķi pielāgošanās 
jomā, vienlaikus ņemot vērā 
nepieciešamību pēc taisnīgas 
pārkārtošanās darbaspēka jomā, 
pienācīgas kvalitātes darba un kvalitatīvu 
darbvietu radīšanas, kā noteikts Parīzes 
nolīguma preambulā.

Or. en
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Grozījums Nr. 187
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nosprausto ilgtermiņa 
virsmērķi attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā.

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis 
vēlākais līdz 2050. gadam Savienībā un 
katrā dalībvalstī panākt klimatneitralitāti, 
tiecoties sasniegt Parīzes nolīguma 2. pantā 
nosprausto ilgtermiņa virsmērķi attiecībā 
uz temperatūru, un sniegts satvars sekmīgai 
virzībai uz Parīzes nolīguma 7. pantā 
nosprausto globālo virsmērķi pielāgošanās 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 188
Sira Rego

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nosprausto ilgtermiņa 
virsmērķi attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā.

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā un katrā tās 
dalībvalstī panākt klimatneitralitāti, 
tiecoties sasniegt Parīzes nolīguma 2. pantā 
nosprausto ilgtermiņa virsmērķi attiecībā 
uz temperatūru, un sniegts satvars sekmīgai 
virzībai uz Parīzes nolīguma 7. pantā 
nosprausto globālo virsmērķi pielāgošanās 
jomā.

Or. es

Grozījums Nr. 189
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
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Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam Savienībā panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nosprausto ilgtermiņa 
virsmērķi attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā.

Šajā regulā ir noteikts saistošs mērķis līdz 
2050. gadam ES līmenī panākt 
klimatneitralitāti, tiecoties sasniegt Parīzes 
nolīguma 2. pantā nosprausto ilgtermiņa 
virsmērķi attiecībā uz temperatūru, un 
sniegts satvars sekmīgai virzībai uz Parīzes 
nolīguma 7. pantā nosprausto globālo 
virsmērķi pielāgošanās jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula attiecas uz Regulas (ES) 
2018/1999 V pielikuma 2. daļā uzskaitīto 
siltumnīcefekta gāzu antropogēnajām 
emisijām un to piesaisti dabiskos vai citos 
piesaistītājos.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 191
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula attiecas uz Regulas (ES) Šī regula attiecas uz Regulas (ES) 
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2018/1999 V pielikuma 2. daļā uzskaitīto 
siltumnīcefekta gāzu antropogēnajām 
emisijām un to piesaisti dabiskos vai citos 
piesaistītājos.

2018/1999 V pielikuma 2. daļā uzskaitīto 
siltumnīcefekta gāzu antropogēnajām 
emisijām un to piesaisti dabiskos 
piesaistītājos.

Or. en

Grozījums Nr. 192
Sira Rego

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī regula attiecas uz Regulas (ES) 
2018/1999 V pielikuma 2. daļā uzskaitīto 
siltumnīcefekta gāzu antropogēnajām 
emisijām un to piesaisti dabiskos vai citos 
piesaistītājos.

Šī regula attiecas uz Regulas (ES) 
2018/1999 V pielikuma 2. daļā uzskaitīto 
siltumnīcefekta gāzu antropogēnajām 
emisijām un to piesaisti dabiskos 
piesaistītājos.

Or. es

Grozījums Nr. 193
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a pants
Definīcija

– "klimatneitralitāte" ir neto nulles 
līmeņa siltumnīcefekta gāzu emisijas 
Savienībā, lai panāktu līdzsvaru starp 
Savienības iekšējām antropogēnajām 
emisijām, ko rada avoti, un 
siltumnīcefekta gāzu piesaisti dabiskos 
piesaistītājos Savienībā;

Or. en
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Grozījums Nr. 194
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants Klimatneitralitātes mērķis 2. pants Vides un klimata politikas 
mērķu atkārtota izvērtēšana

Or. en

Grozījums Nr. 195
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants Klimatneitralitātes mērķis 2. pants Klimatneitralitātes mērķis 
un starpposma mērķrādītāji

Or. en

Grozījums Nr. 196
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
Savienības mērogā panāk līdzsvaru starp 
Savienības tiesību aktos reglamentētajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem, kas nozīmē, ka līdz 
minētajam termiņam neto emisijas 

1. ES dalībvalstu un ES iestāžu 
politika kādu laiku ir bijusi vērsta tikai uz 
vislielāko iespējamo siltumnīcefekta gāzu 
samazināšanu "klimata politikas" 
ietvaros, ko var raksturot kā ideoloģiski 
pamatotu un kas galvenokārt jāpanāk ar 
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samazina līdz nullei. ekonomisku iejaukšanos brīvā tirgus 
ekonomikā un aizlieguma politiku. 
Uzmanība arvien vairāk tiek pārvirzīta uz 
iespaidīgiem samazināšanas mērķiem, 
kurus nevar zinātniski pamatot un 
attiecībā uz kuriem nevar arī ņemt vērā 
ekonomiskos priekšnoteikumus, kas 
vajadzīgi jebkāda veida aizsardzības 
pasākumiem. Vides aizsardzība ir 
iespējama tikai brīvā sabiedrībā, kas 
nodrošina tehnisko novatorisko spēku un 
nepieciešamos ekonomikas rādītājus tās 
īstenošanai. Arvien biežāk vērā tiek ņemti 
ne tikai ekoloģiskie apsvērumi, piemēram, 
gadījumos, kad kaitējums videi, ko rada 
resursu ieguve akumulatoriem 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
ražošanai, ko politika līdz šim ir 
veicinājusi, tiek pārcelts uz valstīm ārpus 
Eiropas. Tāpēc ir svarīgi, ne tikai 
atgūstoties pēc Covid-19 pandēmijas, kas 
rada nepieredzētu spiedienu uz mūsu 
ekonomiku, lai ES iestādes un dalībvalstis 
pārskatītu, izvērtētu un vajadzības 
gadījumā pielāgotu visu pašreizējo 
politiku. Tas jo īpaši attiecas uz iepriekš 
minēto ES regulējumu, proti, Direktīvu 
2003/87/EK (siltumnīcefekta gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecība), Regulu (ES) 
2018/842 (valstu mērķrādītāji 
siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai), Regulu (ES) 2018/841 
(siltumnīcefekta gāzu kompensēšana) un 
Regulu (ES) 2018/1999 (enerģētikas 
savienības pārvaldības sistēma un klimata 
aizsardzība), bet pakārtoti arī uz Direktīvu 
2012/27/ES (energoefektivitāte), Direktīvu 
(ES) 2018/2001 (no atjaunojamajiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas 
izmantošana) un Direktīvu 2010/31/ES 
(ēku energoefektivitāte) un, ja 
nepieciešams, arī uz citām ES regulām. 
Nākotnes politikas centrā ir jāliek 
pielāgošanās notiekošajām dabiskajām 
klimata pārmaiņām, kuru cēloņi ir 
turpmāk jāpēta neatkarīgiem 
zinātniekiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 197
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
Savienības mērogā panāk līdzsvaru starp 
Savienības tiesību aktos reglamentētajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem, kas nozīmē, ka līdz 
minētajam termiņam neto emisijas 
samazina līdz nullei.

1. Ne vēlāk kā līdz 2040. gadam 
Savienības iekšējā mērogā panāk līdzsvaru 
starp Savienības tiesību aktos 
reglamentētajiem siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazinājumiem un 
pastiprinātajiem piesaistījumiem, 
izmantojot piesaistītājus, tādējādi 
sasniedzot siltumnīcefekta gāzu neto 
emisiju samazinājumu līdz nullei 
Savienībā vēlākais līdz minētajam 
termiņam un negatīvas emisijas pēc tam.

Or. en

Grozījums Nr. 198
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
Savienības mērogā panāk līdzsvaru starp 
Savienības tiesību aktos reglamentētajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem, kas nozīmē, ka līdz 
minētajam termiņam neto emisijas 
samazina līdz nullei.

1. Pēc iespējas ātri, bet ne vēlāk kā 
līdz 2050. gadam Savienības mērogā panāk 
līdzsvaru starp Savienības tiesību aktos 
reglamentētajām siltumnīcefekta gāzu 
emisijām un piesaistījumiem Savienībā, 
kas nozīmē, ka līdz minētajam termiņam 
neto emisijas samazina līdz nullei. Ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam katra 
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dalībvalsts panāk neto nulles emisiju 
apjomu. Pēc šā datuma siltumnīcefekta 
gāzu piesaistījumiem jāpārsniedz emisijas.

Or. en

Grozījums Nr. 199
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2050 gadam 
Savienības mērogā panāk līdzsvaru starp 
Savienības tiesību aktos reglamentētajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem, kas nozīmē, ka līdz 
minētajam termiņam neto emisijas 
samazina līdz nullei.

1. Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
Savienības mērogā panāk līdzsvaru starp 
Savienības tiesību aktos reglamentētajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem Savienībā, kas nozīmē, ka 
līdz minētajam termiņam neto emisijas 
samazina līdz nullei. Ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam katra dalībvalsts panāk neto 
nulles emisiju apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 200
Sira Rego

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
Savienības mērogā panāk līdzsvaru starp 
Savienības tiesību aktos reglamentētajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem, kas nozīmē, ka līdz 
minētajam termiņam neto emisijas 
samazina līdz nullei.

1. Ne vēlāk kā līdz 2050. gadam 
Savienības mērogā panāk līdzsvaru starp 
Savienības tiesību aktos reglamentētajām 
siltumnīcefekta gāzu emisijām un 
piesaistījumiem, kas nozīmē, ka līdz 
minētajam termiņam Savienības un tās 
dalībvalstu neto emisijas samazina līdz 
nullei.

Or. es
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Grozījums Nr. 201
Henna Virkkunen, Pernille Weiss

Regulas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Sākot ar 2051. gada 1. janvāri, 
siltumnīcefekta gāzu piesaistījumu apjoms 
Savienībā un visās dalībvalstīs pārsniedz 
emisijas apjomu.

Or. en

Grozījums Nr. 202
Miriam Dalli, Dan Nica

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgu ceļvedi 
ilgtspējīgām pārmaiņām, kura pamatā ir 
taisnīga pārkārtošanās, ņemot vērā 
dalībvalstu izejas pozīcijas, atšķirības, ar 
kurām tās saskarsies pārkārtošanās gaitā, 
atkarībā no primāri piesārņojošajām 
nozarēm, un lieluma vai ģeogrāfiskās 
atrašanās vietas atšķirības. Šis ceļvedis 
nodrošina sociālo un ekonomisko 
aizsardzību un solidaritāti dalībvalstu 
starpā. Tajā iekļauj norādījumus par to, 
kā Savienība kopumā var sasniegt 2030. 
gada emisiju samazināšanas 
mērķrādītāju. Tajā iekļauj arī emisiju 
starpposma mērķrādītājus 2040. gadam, 
kuru pamatā ir pārredzams un kvantitatīvi 
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izsakāms ietekmes novērtējums un stingra 
pārvaldības sistēma.

Or. en

Grozījums Nr. 203
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī veic 
vajadzīgos pasākumus, kas ļautu 
individuāli un kopīgiem spēkiem sasniegt 
1. punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, paturot prātā nepieciešamību 
samazināt fosilo resursu izmantošanu, 
sekmēt sociālo un ekonomisko kohēziju, 
aizsargāt neaizsargātos Savienības 
iedzīvotājus un to, cik svarīgi ir sekmēt 
taisnīgumu, solidaritāti un taisnīgu 
pārkārtošanos dalībvalstu starpā, un 
ņemot vērā dalībvalstu atšķirīgās izejas 
pozīcijas.

Or. en

Grozījums Nr. 204
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 2. Attiecīgās Savienības iestādes un 



AM\1206925LV.docx 113/180 PE653.722v01-00

LV

dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

dalībvalstis attiecīgi Savienības vai 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu saskaņā ar 
subsidiaritātes principu kopīgi sasniegt 1. 
punktā nospraustos mērķus, paturot prātā, 
cik svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un 
solidaritāti starp dalībvalstīm. Turklāt ES 
dalībvalstis tiek aicinātas atkārtoti 
novērtēt savas saistības saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 205
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt ekonomikas attīstību, 
globālo konkurēstpēju, taisnīgumu un 
solidaritāti dalībvalstu starpā

Or. en

Grozījums Nr. 206
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
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dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt un piemērot taisnīgumu, 
konkurētspēju un solidaritāti dalībvalstu 
starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 207
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu Savienībā un visās 
dalībvalstīs sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 208
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
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svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

svarīgi ir sekmēt taisnīgumu, 
konkurētspēju un solidaritāti dalībvalstu 
starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

2. Attiecīgās Savienības iestādes un 
dalībvalstis attiecīgi Savienības un 
nacionālā līmenī veic vajadzīgos 
pasākumus, kas ļautu kopīgiem spēkiem 
sasniegt 1. punktā nosprausto neto emisiju 
nulles līmeņa mērķi, paturot prātā, cik 
svarīgi ir sekmēt taisnīgumu un solidaritāti 
dalībvalstu starpā.

Or. en

Grozījums Nr. 210
Maria da Graça Carvalho, Andrius Kubilius

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija līdz 2023. gadam izstrādā 
metodiku, kas ļautu aprēķināt oglekļa 
piesaistījuma radītās klimata pārmaiņu 
mazināšanas potenciālu, un, pamatojoties 
uz to, ierosina tiesisko regulējumu, kurā 
nosaka šī piesaistījuma mērķus un sīki 
izstrādā oglekļa piesaistījuma 
sertifikācijas un uzskaites noteikumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 211
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. 
gadam izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas 
minēts Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 
11. punktā, paturot prātā 2. panta 1. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, un izpēta iespējas izvirzīt jaunu 
2030. gada mērķrādītāju — emisijas 
salīdzinājumā ar 1990. gadu samazināt 
par 50 līdz 55 %. Ja Komisija uzskata, ka 
šo mērķrādītāju nepieciešams mainīt, tā 
attiecīgi iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 212
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. 
gadam izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas 
minēts Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 
11. punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju — emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gadu samazināt par 50 līdz 55 %. Ja 
Komisija uzskata, ka šo mērķrādītāju 
nepieciešams mainīt, tā attiecīgi iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 

3. Paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto mērķi, Savienībā ekonomikas 
mēroga siltumnīcefekta gāzu (SEG) 
emisijas samazina par vismaz 65 %, 
salīdzinājumā ar 1990. gadu.
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Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 213
Mohammed Chahim, Niels Fuglsang

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju — emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gadu samazināt par 50 līdz 55 %. Ja 
Komisija uzskata, ka šo mērķrādītāju 
nepieciešams mainīt, tā attiecīgi iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

3. Ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, 
Savienības 2030. gadam izvirzīto klimata 
mērķrādītāju, kas minēts Regulas (ES) 
2018/1999 2. panta 11. punktā, nosaka kā 
emisiju samazinājumu par 65 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 214
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 

3. Ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, 
Savienības 2030. gadam izvirzīto klimata 
mērķrādītāju, kas minēts Regulas (ES) 
2018/1999 2. panta 11. punktā, nosaka kā 
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nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju — emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gadu samazināt par 50 līdz 55 %. Ja 
Komisija uzskata, ka šo mērķrādītāju 
nepieciešams mainīt, tā attiecīgi iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

emisiju samazinājumu par vismaz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 215
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju — emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gadu samazināt par 50 līdz 55 %. Ja 
Komisija uzskata, ka šo mērķrādītāju 
nepieciešams mainīt, tā attiecīgi iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

3. Ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, 
Savienības 2030. gadam izvirzīto klimata 
mērķrādītāju, kas minēts Regulas (ES) 
2018/1999 2. panta 11. punktā, palielina 
līdz vismaz 55 % emisiju samazinājumam 
salīdzinājumā ar 1990. gadu.

Or. en

Grozījums Nr. 216
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 3. Līdz 2021. gada septembrim 
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Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju — emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gadu samazināt par 50 līdz 55 %. Ja 
Komisija uzskata, ka šo mērķrādītāju 
nepieciešams mainīt, tā attiecīgi iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, ņemot vērā 2. panta 1 punktā 
paredzēto atkārtoto novērtēšanu. Turklāt 
Komisijai jāizvērtē, kādā ziņā mērā 
Regula (ES) 2018/1999 ietekmē ES 
dalībvalstu ekonomiku, un vajadzības 
gadījumā jāizstrādā priekšlikumi šīs 
regulas pielāgošanai, lai dalībvalstis, 
vienlaikus saglabājot savu suverenitāti, 
varētu vēlreiz veikt pasākumus, ar ko 
īsteno racionālu vides politiku, kas 
aizsargā cilvēku vidi un veselību un 
vienlaikus nodrošina ekonomikas 
attīstību.

Or. en

Grozījums Nr. 217
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju — emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gadu samazināt par 50 līdz 55 %. Ja 
Komisija uzskata, ka šo mērķrādītāju 
nepieciešams mainīt, tā attiecīgi iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju — emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gadu samazināt par 70 %. Ja 
Komisija uzskata, ka šo mērķrādītāju 
nepieciešams mainīt, tā attiecīgi iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

Or. en

Grozījums Nr. 218
Markus Pieper, Edina Tóth, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
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Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju — emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gadu samazināt par 50 līdz 55 %. Ja 
Komisija uzskata, ka šo mērķrādītāju 
nepieciešams mainīt, tā attiecīgi iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

3. Komisija pārskata Savienības 2030. 
gadam izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas 
minēts Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 
11. punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi un 
Covid-19 pandēmiju, un izpēta iespējas 
izvirzīt jaunu 2030. gada mērķrādītāju — 
emisijas salīdzinājumā ar 1990. gadu 
samazināt par 50 %. Pārskatīšanas pamatā 
ir rūpīgs ietekmes novērtējums sadalījumā 
pa dalībvalstīm, ņemot vērā Covid-19 
ietekmi uz Eiropas ekonomiku un 
mājsaimniecībām, Brexit ietekmi un 
turpmāko pasākumu iespējamo sociālo 
ietekmi. Ja Komisija uzskata, ka šo 
mērķrādītāju nepieciešams mainīt, tā 
attiecīgi iesniedz priekšlikumus Eiropas 
Parlamentam un Padomei un izklāsta, kā 
starptautiskā tirgus mehānismu 
izmantošana var veicināt ES un 
dalībvalstu mērķu izmaksefektīvu 
sasniegšanu. Komisijai vienlaikus jāveic 
arī pasākumi, lai izstrādātu metodiku 
dažu izstrādājumu dzīves cikla emisiju 
aprēķināšanai. Ieguldot trešo valstu 
projektos, jāparedz pārskatatbildība par 
emisiju samazināšanu, vienlaikus stingri 
izvairoties no dubultas uzskaites un 
paredzot pareizu dokumentācijas izstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 219
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Līdz 2020. gada septembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju — emisijas salīdzinājumā ar 
1990. gadu samazināt par 50 līdz 55 %. Ja 
Komisija uzskata, ka šo mērķrādītāju 
nepieciešams mainīt, tā attiecīgi iesniedz 
priekšlikumus Eiropas Parlamentam un 
Padomei.

3. Līdz 2020. gada decembrim 
Komisija pārskata Savienības 2030. gadam 
izvirzīto klimata mērķrādītāju, kas minēts 
Regulas (ES) 2018/1999 2. panta 11. 
punktā, paturot prātā 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
izpēta iespējas izvirzīt jaunu 2030. gada 
mērķrādītāju. Pārskatīšanas pamatā jābūt 
visaptverošai izpētei, kurā ņem vērā 
ekonomisko, sociālo, klimata un politisko 
ietekmi. Ja Komisija uzskata, ka ir 
jāiesniedz priekšlikums par jaunu 2030. 
gada mērķrādītāju klimata jomā, tā 
iesniedz priekšlikumus attiecīgi grozīt 
Regulu (ES) 2018/1999 un (ES) 2018/842.

Or. en

Grozījums Nr. 220
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ar šo regulu līdz 2021. gada 30. 
jūnijam izveido neatkarīgu Eiropas 
Klimata pārmaiņu grupu (EPCC) kā 
struktūru, kas atbild par klimata 
pārmaiņu politikas izvērtēšanu un 
ieteikumu sniegšanu. EPCC uzrauga un 
novērtē virzību uz Savienības 2050. gada 
klimatneitralitātes mērķa un 2030. un 
2040. gada starpposma mērķrādītāju 
sasniegšanu. Komisija EPCC ieteikumus 
un rekomendācijas dara publiski 
pieejamas un sešu mēnešu laikā pēc 
publicēšanas iesniedz šos secinājumus 
Eiropas Parlamentam un Ministru 
padomei. Tā iesniedz arī visus EPCC 
ieteikumus un paskaidrojumu, kā tā ir 
ņēmusi vērā šos ieteikumus, vai arī 
pienācīgi pamatotu paskaidrojumu, kādēļ 
tas nav izdarīts.
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Or. en

Grozījums Nr. 221
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler, Valerie Hayer

Regulas priekšlikums
2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Komisija līdz 2021. gada 30. 
jūnijam izstrādā rādītāju, lai uzraudzītu, 
kā izmainās Savienības ietekmes uz 
klimatu samazināšanās gaita, 
pamatojoties uz Eiropas Vides aģentūras 
sniegtajiem datiem. Komisija līdz 2023. 
gada 30. jūnijam novērtē Savienības 
ietekmi uz klimatu un iesniedz 
priekšlikumus, kā to samazināt tā, lai līdz 
2030. gadam sasniegtu Parīzes nolīguma 
mērķus attiecībā uz temperatūru.

Or. en

Grozījums Nr. 222
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā 
ar Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

svītrots
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Or. en

Grozījums Nr. 223
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā 
ar Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 224
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030 gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt 2. panta 3. 
punktā minētā pārskatītā 2030. gada 
mērķrādītāja sasniegšanu un sasniegt 2. 
panta 1. punktā nosprausto 
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klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

klimatneitralitātes mērķi, un veic 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus. Šie pasākumi nodrošina 
arī vides aizsardzību un taisnīgu sloga 
sadalījumu starp nozarēm, kas veicina 
Savienības klimatneitralitāti. Proti, 
Komisija īpaši izvērtē iespējas aviācijas un 
jūras transporta nozaru emisijas apjomu 
pielāgot 2030. gada mērķrādītājam un 
2050. gada klimatneitralitātes mērķim, lai 
attiecīgo emisijas apjomu ne vēlāk kā līdz 
2050. gadam samazinātu līdz neto nulles 
līmenim, un iesniedz attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 225
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā 
ar Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

4. Lai sasniegtu 1. punktā noteikto 
neto nulles emisijas mērķi, Komisija līdz 
2021. gada 30. jūnijam novērtē, kā būtu 
jāgroza visi Savienības tiesību akti, kas ir 
svarīgi, lai sasniegtu 3. punktā minēto 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju klimata jomā. Komisijas 
novērtējumam attiecīgi pievieno tiesību 
aktu priekšlikumus.

Šajā punktā minētajā novērtējumā iekļauj 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazinājumu vēlākais līdz 2030. gadam 
par 55 līdz vismaz 65 % salīdzinājumā ar 
1990. gadu.

Or. en
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Grozījums Nr. 226
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni un sasniegt 2. panta 1. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, un apdomā, vai veikt nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem, tostarp 
pieņemt tiesību aktu priekšlikumus. 
Novērtējot vajadzību pieņemt jaunu 
tiesību akta priekšlikumu, pārskatot spēkā 
esošos tiesību aktus un politikas virzienus, 
Komisija ņem vērā normatīvo 
konsekvenci un stabilitāti, lai saglabātu 
labvēlīgu vidi drošiem ieguldījumiem 
nākotnē.

Or. en

Grozījums Nr. 227
Jerzy Buzek, Adam Jarubas

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 % salīdzinājumā ar 

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 % salīdzinājumā ar 
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1990. gada līmeni un sasniegt 2. panta 1. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, un apdomā, vai veikt nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem, tostarp 
pieņemt tiesību aktu priekšlikumus.

1990. gada līmeni un sasniegt 2. panta 1. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, un apdomā, vai veikt nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem, tostarp 
pieņemt tiesību aktu priekšlikumus. 
Novērtējumā ņem vērā pašreizējo 
kompensēšanas mehānismu palielināšanu 
dalībvalstīm ar zemākiem ienākumiem, 
proporcionāli pieaugošajam slogam, kas 
saistīts ar augstākiem mērķiem klimata 
jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 228
Andrius Kubilius, Liudas Mažylis, Rasa Juknevičienė, Maria da Graça Carvalho

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp nospraust konkrētus un 
pakāpeniski arvien augstākus mērķus 
piesaistījuma jomā, kā arī pieņemt citus 
tiesību aktu priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 229
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt 2030. gada 
mērķrādītāja klimata jomā sasniegšanu, 
par ko lēmums pieņemts saskaņā ar 3. 
punktu, un sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
apdomā, vai veikt nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem, tostarp 
pieņemt tiesību aktu priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 230
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Morten 
Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto klimata 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par vismaz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 231
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias

Regulas priekšlikums
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2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 70 % salīdzinājumā ar 
1990. gada līmeni un sasniegt 2. panta 1. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, un apdomā, vai veikt nepieciešamos 
pasākumus saskaņā ar Līgumiem, tostarp 
pieņemt tiesību aktu priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 232
Sira Rego

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un apdomā, vai 
veikt nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņemt tiesību aktu 
priekšlikumus.

4. Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija novērtē, kā būtu jāgroza 
Savienības tiesību akti, ar kuriem īsteno 
Savienības 2030. gadam izvirzīto 
mērķrādītāju, lai varētu panākt emisiju 
samazinājumu par 50 līdz 55 % 
salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni un 
sasniegt 2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un veic 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, tostarp pieņem tiesību aktu 
priekšlikumus.

Or. es

Grozījums Nr. 233
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
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Torvalds

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2023. gada 31. maijam 
Komisija, ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
noteikto klimatneitralitātes mērķi un sīki 
izklāstītu ietekmes novērtējumu, apsver 
iespējas noteikt mērķrādītāju, ko 
Savienība klimata jomā apņemas sasniegt 
līdz 2040. gadam attiecībā uz emisiju 
apjoma samazināšanu salīdzinājumā ar 
1990. gadu, un sagatavo attiecīgus tiesību 
aktu priekšlikumus Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Apsverot iespējas klimata 
jomā noteikt mērķrādītāju 2040. gadam, 
Komisija ņem vērā 3. panta 3. punktā 
izklāstītos kritērijus. Ietekmes 
novērtējumā novērtē, kā būtu jāgroza visi 
Savienības tiesību akti, kas attiecas uz šā 
mērķrādītāja sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 234
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2025. gada 30. septembrim 
Komisija, ņemot vērā 2. panta 1. punktā 
noteikto klimatneitralitātes mērķi un 
rūpīgu ietekmes novērtējumu, apsver 
iespējas noteikt mērķrādītāju, ko 
Savienība emisiju apjoma samazināšanas 
jomā apņemas sasniegt līdz 2040. gadam, 
un sagatavo attiecīgus priekšlikumus 
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Eiropas Parlamentam un Padomei. 
Apsverot iespējas klimata jomā noteikt 
mērķrādītāju 2040. gadam, Komisija 
apspriežas ar EPCC un ņem vērā 3. panta 
3. punktā izklāstītos kritērijus.

Or. en

Grozījums Nr. 235
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2021. gada 30. jūnijam 
Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei, novērtējot, kā 
būtu jāgroza visi attiecīgie Savienības 
tiesību akti, lai nodrošinātu publiskā un 
privātā finansējuma atbilstību Savienības 
mērķiem klimata jomā, kas noteikti 2. 
pantā.
4.b Ziņojumā, kas minēts 4.a punktā, 
iekļauj novērtējumu par tiesību aktiem, 
kas attiecas uz Savienības fondiem un 
instrumentiem par to atbilstību Savienības 
klimata mērķiem, kas noteikti šīs regulas 
2. pantā.

Or. en

Grozījums Nr. 236
András Gyürk, Edina Tóth, Hildegard Bentele

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Lai sasniegtu 2030. gada ES 
līmeņa emisiju samazināšanas 
mērķrādītāju, katra dalībvalsts līdz 2030. 
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gadam sasniedz vismaz tādu pašu 
minimālo emisiju samazināšanas līmeni, 
kāds tai bija 1990. gadā. Katra dalībvalsts 
pieņem valsts mēroga emisiju 
samazināšanas mērķrādītāju, ar kuru ES 
stiprina konverģenci starp dalībvalstu 
centieniem samazināt emisijas, lai 
taisnīgāk sasniegtu klimatneitralitātes 
mērķi 2050. gadam, pamatojoties uz 
līdzsvarotāku sloga sadalījumu starp 
dalībvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 237
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Līdz 2025. gada decembrim 
Komisija izstrādā visaptverošu pētījumu, 
ņemot vērā ekonomisko, sociālo, klimata 
un politisko ietekmi Savienības un 
pasaules līmenī. Ja Komisija uzskata, ka 
ir nepieciešams ierosināt jaunu klimata 
mērķrādītāju 2030. gadam, tā sagatavo 
priekšlikumus, attiecīgi grozot Regulu 
(ES) 2018/1999 un (ES) 2018/842 un 
grozot citus Savienības tiesību aktus, lai 
veicinātu 2. panta 1. punktā noteiktā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 238
Josianne Cutajar

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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4.a Ja 2. panta 4. punktā minētie 
tiesību aktu priekšlikumi attiecas uz 
nozarēm, kas ietekmē dalībvalstu un/vai 
reģionu savienojamību, tostarp izolētos un 
tālākajos reģionos, kuru ārējā mobilitāte 
(gan pasažieru, gan preču izteiksmē) ir 
atkarīga tikai no aviācijas un/vai jūras 
transporta, šo izolētības aspektu ņem vērā 
un minēto pasākumu ietekmi pienācīgi 
novērtē, pamatojoties uz šiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Novērtējot vajadzību pieņemt 
jaunus tiesību aktu priekšlikumus, 
pārskatot spēkā esošos tiesību aktus un 
politikas virzienus, Komisija ņem vērā 
normatīvo konsekvenci un stabilitāti, lai 
saglabātu labvēlīgu vidi drošiem 
ieguldījumiem nākotnē.

Or. en

Pamatojums

Klimatneitralitātes mērķi vislabāk var atbalstīt ar stabilu politikas satvaru, kas nodrošina 
paredzamu un pozitīvu ieguldījumu vidi, kura nodrošina vienmērīgu un izmaksefektīvu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti. Nolūks ir nodrošināt nozares apņemšanos sasniegt 2050. 
gada mērķi.

Grozījums Nr. 240
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel
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Regulas priekšlikums
2. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc tam, 
kad klimata jomā ir pieņemts mērķis 
2040. gadam, Komisija novērtē, kā būtu 
jāgroza visi ar attiecīgā mērķrādītāja 
sasniegšanu saistītie Savienības tiesību 
akti, un apsver iespējas veikt 
nepieciešamos pasākumus saskaņā ar 
Līgumiem, cita starpā arī pieņemot tiesību 
aktu priekšlikumus.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Komisija līdz 2023. gadam izstrādā 
tiesisko regulējumu oglekļa piesaistījuma 
sertificēšanai un sīki izstrādā noteikumus 
emisiju apjoma aprēķināšanai Savienības 
mērogā, kā arī uzskaites noteikumus par 
CO2 pārvietošanu pāri robežām un starp 
nozarēm.

Or. en

Grozījums Nr. 242
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel
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Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants
Nozaru klimatneitralitātes ceļveži

1. Līdz 2023. gadam Komisija, 
pamatojoties uz kopīgu metodiku, izstrādā 
ceļvežus dažādām ekonomikas nozarēm, 
lai palīdzētu šīm nozarēm dot ieguldījumu 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā 
vēlākais līdz 2050. gadam, kā noteikts 2. 
panta 1. punktā.
2. Izstrādājot 1. punktā minētos ceļvežus, 
Komisija iesaistās ciešā dialogā ar 
attiecīgajām nozarēm, nozares 
apvienībām, uzņēmumiem, arodbiedrībām 
un akadēmiskajām aprindām, lai 
noteiktu, kā un līdz kuram datumam katra 
nozare var samazināt savu emisiju 
apjomu gandrīz līdz nullei, kādi šķēršļi un 
kādas iespējas ir konstatētas, kādus 
tehnoloģiskos risinājumus nāktos 
izstrādāt un kādi ieguldījumi būtu 
nepieciešami konkrētajā nozarē.
3. Nozaru ceļveži, kas minēti 1. punktā, 
aptver emisiju apjoma samazināšanu un 
piesaistījuma uzlabošanu atsevišķās 
nozarēs, tostarp vismaz tajās, kas 
noteiktas Regulas (ES) 2018/1999 15. 
panta 4. punktā, un jebkurā citā nozarē, 
kas ir būtiska, lai palīdzētu sasniegt 
klimatneitralitātes mērķi, kas noteikts 2. 
panta 1. punktā.
4. Izstrādājot ceļvežus, Komisija ņem vērā 
vismaz šādus kritērijus:
a) sociālekonomiskā ietekme;
b) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;
c) nozares konkurētspēja globālajā 
ekonomikā;
d) Savienības ekonomikas konkurētspēja;
e) labākās pieejamās tehnoloģijas;
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f) SEG samazināšanas potenciāls katrā 
tautsaimniecības nozarē, norādot to 
paredzamo ieguldījumu vispārējā 
klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā;
g) izmaksas, kas sabiedrībai, ekonomikai 
un videi rodas bezdarbības vai 
nepietiekamas darbības dēļ;
h) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;
i) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;
j) ieguldījumu vajadzības un izdevības;
k) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga;
l) starptautiskās norises, īstenotie centieni 
un pasaules līmenī paveiktais, lai 
sasniegtu Parīzes nolīguma ilgtermiņa 
mērķus un ANO Vispārējās konvencijas 
par klimata pārmaiņām virsmērķi;
m) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
ziņojumi, ko sniegusi EPCC un IPCC.
5. Šos ceļvežus ņem vērā, izstrādājot 
nozaru tiesību aktu priekšlikumus, kuru 
mērķis ir dot ieguldījumu 2. panta 1. 
punktā noteiktā klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
2.b pants (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b pants
Eiropas Klimata pārmaiņu grupa

1. Līdz 2021. gada 30. jūnijam Komisija 
izveido Eiropas Klimata pārmaiņu grupu 
(EPCC) — neatkarīgu zinātnisko 
konsultantu grupu klimata pārmaiņu 
jautājumos, kuras sastāvā ir zinātnieki, 
kas atlases procesā tajā ir iekļauti, 
izvērtējot viņu pieredzi klimata pārmaiņu 
jomā. Atlasītos zinātniekus apstiprina 
attiecīgā Eiropas Parlamenta komiteja 
pēc katra kandidāta uzklausīšanas.
2. Komisija nodrošina, lai EPCC 
pārvaldības struktūra un sastāvs 
garantētu padomes pilnīgu zinātnisko 
neatkarību un autonomiju, tostarp arī no 
Savienības un dalībvalstu iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām, un 
tās sastāvā ievēro dzimumu līdzsvaru.
3. EPCC nodrošina uzraudzību pār to, kā 
Savienībā un dalībvalstīs tiek samazināts 
siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoms, un 
izvērtē, cik konsekventi ir pasākumi un 
kādu progresu ir izdevies panākt, lai ne 
vēlāk kā līdz 2050. gadam panāktu 
klimatneitralitāti un izpildītu saistības, ko 
Savienība ir uzņēmusies saskaņā ar 
Parīzes nolīgumu. Vajadzības gadījumā tā 
sniedz ieteikumus visām attiecīgajām 
Savienības iestādēm un dalībvalstīm.
4. Par secinājumiem, pie kuriem EPCC 
nonākusi saistībā ar šā panta 3. punktu, 
tā katru gadu ziņo Komisijai, Eiropas 
Parlamentam un Padomei. EPCC 
nodrošina, lai tās darbība būtu pilnībā 
pārredzama un lai tās ziņojumi būtu 
publiski pieejami.
5. Sešu mēnešu laikā pēc katras Parīzes 
nolīguma 14. pantā paredzētās globālās 
izsvēršanas EPCC publicē ziņojumu par 
šīs regulas 2. pantā izklāstīto Savienības 
klimata mērķu atbilstību mērķim 
temperatūras pieaugumu ierobežot līdz 
1,5 °C, salīdzinājumā ar pirmsindustriālo 
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līmeni.
6. Pēc īpaša pieprasījuma EPCC var arī 
sniegt informāciju un ieteikumus Eiropas 
Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai, 
Eiropas Revīzijas palātai, Eiropas 
Ombudam vai jebkuram valsts 
parlamentam.

Or. en

Grozījums Nr. 244
Evžen Tošenovský

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants svītrots
Klimatneitralitātes sasniegšanas 

trajektorija
1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 9. 
pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.
2. Trajektorijas sākumpunkts ir 2. panta 
3. punktā minētais Savienības klimata 
mērķrādītājs 2030. gadam.
3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus 
aspektus:
a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;
b) Savienības ekonomikas konkurētspēja;
c) labākās pieejamās tehnoloģijas;
d) energoefektivitāte, enerģijas 
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ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;
e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;
f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti un progresu laika gaitā;
g) investīciju vajadzības un izdevības;
h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga;
i) starptautiskās norises un centieni, ko 
īsteno, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
ilgtermiņa mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;
j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 245
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3 Klimatneitralitātes sasniegšanas 
trajektorija

3 Deleģētie tiesību akti

Or. en

Grozījums Nr. 246
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 247
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

1. Neatkarīgi no politikas jomas, ir 
jāsaprot, ka ikviens neatbilstošs ES 
iestādes pieprasījums uzurpēt kompetenci, 
kas pārsniedz Līgumos noteikto, ir 
jānoraida stingrākajā veidā. Īpaši tas 
attiecas uz Komisijas prasību piešķirt tai 
pilnvaras uzspiest fundamentālus 
lēmumus, izmantojot deleģētus tiesību 
aktus, attiecībā uz kuriem Parlamentam 
un Padomei būtu vienīgi retrospektīvas 
iebildumu iesniegšanas tiesības. Šāda 
prasība, ko iesniedz izpildvaras iestāde, 
kurā galvenokārt strādā neievēlēti ierēdņi 
un kurai līdz ar to trūkst pietiekamas 
demokrātiskas leģitimitātes, nav 
pieņemama neatkarīgi no tā, kāda ir 
prasības tēma. Par fundamentāliem 
lēmumiem, piemēram, par iespējamo 
emisiju apjoma samazināšanas 
mērķrādītāju noteikšanu 2030. gadam vai 
pēc tam, drīzāk atbildīgas ir vienīgi ES 
dalībvalstis un tādējādi — ES līmenī tā ir 
Eiropadome.

Or. en
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Grozījums Nr. 248
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

1. Līdz 2020. gada 31. decembrim un 
pēc tam ne vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc 
katras Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija saskaņā ar 
parasto likumdošanas procedūru sagatavo 
un iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei trajektoriju Savienības līmenī, lai 
sasniegtu 2. panta 3. punktā noteikto 
Savienības mērķrādītāju 2030. gadam 
klimata jomā un 2. panta 1. punktā 
noteikto mērķi panākt SEG neto emisiju 
apjomu nulles līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe 
Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

1. Līdz 2023. gada 31. maijam 
Komisija, pamatojoties uz šā panta 3. 
punktā noteiktajiem kritērijiem, novērtē 
struktūru un izstrādi Savienības līmeņa 
trajektorijai, kā sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi, un 
šim nolūkam sagatavo attiecīgu tiesību 
akta priekšlikumu. Komisija ne vēlāk kā 
sešus mēnešus pēc katras Parīzes nolīguma 
14. pantā minētās globālās izvēršanas šo 
trajektoriju pārskata. Ja pārskatīšanas 
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gaitā Komisija secina, ka trajektoriju 
vajadzētu pielāgot, tā sagatavo attiecīgu 
tiesību akta priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 250
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

1. Līdz 2025. gada septembrim 
Komisija, pamatojoties uz 3. punktā 
noteiktajiem kritērijiem, izvērtē iespējas 
attiecībā uz struktūru un izstrādi 
Savienības līmeņa trajektorijai, kas 
izstrādāta, pamatojoties uz divu gadu 
starpposma rezultātiem, kā sasniegt 2. 
panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi, un šim nolūkam 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei tiesību akta priekšlikumu. Pēc 
šīs trajektorijas noteikšanas Komisija to 
pārskata ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc 
katras Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas un attiecīgā gadījumā 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei tiesību akta priekšlikumu, lai šo 
trajektoriju pielāgotu.

Or. en

Grozījums Nr. 251
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

1. Līdz 2023. gada decembrim 
Komisija izstrādā visaptverošu pētījumu, 
pamatojoties uz šā panta 3. punktā 
paredzētajiem elementiem un pirmo 
globālo izvēršanu, kas minēta Parīzes 
nolīguma 14. pantā. Komisija šo pētījumu 
izmanto, lai izstrādātu priekšlikumu 
Savienības līmeņa trajektorijai, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

Or. en

Grozījums Nr. 252
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, 
Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian 
Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 
9. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

1. Komisija, pamatojoties uz 3. 
punktā noteiktajiem kritērijiem, izvērtē 
iespējamību izstrādāt indikatīvuSavienības 
līmeņa trajektoriju, kā sasniegt 2. panta 1. 
punktā nosprausto klimatneitralitātes 
mērķi, un šim nolūkam sagatavo attiecīgu 
tiesību akta priekšlikumu.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Sira Rego
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Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 9. 
pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības līmeņa trajektoriju, kā līdz 
2050. gadam sasniegt 2. panta 1. punktā 
nosprausto klimatneitralitātes mērķi. Ne 
vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc katras 
Parīzes nolīguma 14. pantā minētās 
globālās izvēršanas Komisija šo 
trajektoriju pārskata.

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 9. 
pantu pieņemt deleģētos aktus, lai šo 
regulu papildinātu, proti, nospraustu 
Savienības un tās dalībvalstu līmeņa 
trajektoriju, kā līdz 2050. gadam sasniegt 
2. panta 1. punktā nosprausto 
klimatneitralitātes mērķi. Ne vairāk kā sešu 
mēnešu laikā pēc katras Parīzes nolīguma 
14. pantā minētās globālās izvēršanas 
Komisija šo trajektoriju pārskata.

Or. es

Grozījums Nr. 254
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Trajektorijas sākumpunkts ir 2. 
panta 3. punktā minētais Savienības 
klimata mērķrādītājs 2030. gadam.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 255
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Trajektorijas sākumpunkts ir 2. 
panta 3. punktā minētais Savienības 
klimata mērķrādītājs 2030. gadam.

2. Šā panta 1. punktā minētās 
Savienības trajektorijas sākumpunkts ir 
Savienības klimata mērķrādītājs 2020. 
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gadam, tā ietver piecu gadu starpposmus 
un sasniedz 2. panta 3. punktā minēto 
Savienības klimata mērķrādītāju 2030. 
gadam un 2. panta 1. punktā noteikto 
SEG neto emisiju mērķi nulles līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 256
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Trajektorijas sākumpunkts ir 2. 
panta 3. punktā minētais Savienības 
klimata mērķrādītājs 2030. gadam.

2. Trajektorijas sākumpunkts ir šīs 
regulas īstenošana.

Or. en

Grozījums Nr. 257
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Trajektorijas sākumpunkts ir 2. 
panta 3. punktā minētais Savienības 
klimata mērķrādītājs 2030. gadam.

2. Indikatīvās trajektorijas 
sākumpunkts ir 2. panta 3. punktā minētais 
Savienības klimata mērķrādītājs 2030. 
gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 258
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
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3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šā panta 1. punktā minēto 
trajektorijas priekšlikumu un 
pārskatīšanas pieņem, grozot Regulas 
(ES) 2018/1999 un (ES) 2018/842 un 
visus citus Savienības tiesību aktus, kas 
veicina klimatneitralitātes mērķa 
sasniegšanu, kā noteikts 2. panta 1. 
punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 259
Sylvia Limmer, Markus Buchheit

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus 
aspektus:

svītrots

a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;
b) Savienības ekonomikas konkurētspēja;
c) labākās pieejamās tehnoloģijas;
d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;
e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;
f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti un progresu laika gaitā;
g) investīciju vajadzības un izdevības;
h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga;
i) starptautiskās norises un centieni, ko 
īsteno, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
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ilgtermiņa mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;
j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 260
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus aspektus:

3. Novērtējot trajektorijas izvēles 
iespējas vai iesniedzot tiesību akta 
priekšlikumu par trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus aspektus:

Or. en

Grozījums Nr. 261
Jens Geier, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus aspektus:

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu un šīs trajektorijas atbalsta 
satvaru, Komisija ņem vērā šādus 
aspektus:

Or. en
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Grozījums Nr. 262
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus aspektus:

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus aspektus, 
kas sarindoti pēc nozīmīguma:

Or. es

Grozījums Nr. 263
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, Henna 
Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus aspektus:

3. Nosakot izvēles iespējas 
indikatīvaitrajektorijai saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus aspektus:

Or. en

Grozījums Nr. 264
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus aspektus:

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus 
kritērijus:

Or. en
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Grozījums Nr. 265
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Nosakot trajektoriju saskaņā ar 1. 
punktu, Komisija ņem vērā šādus 
aspektus:

3. Nosakot trajektoriju, jāņem vērā 
šādi aspekti:

Or. en

Grozījums Nr. 266
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;

a) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga;

Or. es

Grozījums Nr. 267
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;

a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte, pilnībā ņemot vērā 
bezdarbības un novēlotas rīcības klimata 
jomā ekonomiskās, sociālās un vidiskās 
izmaksas;
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Or. en

Grozījums Nr. 268
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nepieciešamība nodrošināt 
saskaņotību ar citiem Savienības politikas 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 269
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;

a) emisiju apjoma samazinājums, 
izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;

Or. en

Grozījums Nr. 270
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;

a) ietekme uz vidi un sociālie 
ieguvumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 271
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) sociālās, ekonomiskās un vidiskās 
izmaksas, kas rodas bezdarbības vai 
nepietiekamas darbības dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Jens Geier, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) mijiedarbība ar citiem Savienības 
tiesību aktiem, piemēram, vides tiesību 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 273
Miapetra Kumpula-Natri, Niels Fuglsang

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) Savienības oglekļa budžets 
(kumulatīvās CO2 emisijas);
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Or. en

Grozījums Nr. 274
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) nepieciešamība samazināt fosilo 
resursu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 275
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu 
sasniegšana;

Or. en

Grozījums Nr. 276
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) aktīvās mežsaimniecības un 
apmežošanas radītie ieguvumi;
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Or. en

Grozījums Nr. 277
Jens Geier, Nicolás González Casares

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) lietpratīga nozaru integrācija;

Or. en

Grozījums Nr. 278
Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības ekonomikas 
konkurētspēja;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 279
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības ekonomikas 
konkurētspēja;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 280
Sira Rego
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Savienības ekonomikas konkurētspēja; b) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un katrā dalībvalstī;

Or. es

Grozījums Nr. 281
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) atbalsts nozarēm tīru un 
konkurētspējīgu produktu ražošanā, 
vienlaikus novēršot oglekļa emisiju 
pārvirzi;

Or. en

Grozījums Nr. 282
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Csaba 
Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, 
Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) galaproduktu un patēriņa 
Savienībā ietekme uz oglekļa emisijām;

Or. en
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Grozījums Nr. 283
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sociālā ietekme;

Or. en

Grozījums Nr. 284
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) labākās pieejamās tehnoloģijas; c) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti un progresu laika gaitā;

Or. es

Grozījums Nr. 285
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) labākās pieejamās tehnoloģijas; c) labākās pieejamās tehnoloģijas, 
vienlaikus ievērojot tehnoloģiju 
neitralitātes un valstu energoresursu 
struktūras suverenitātes principus;

Or. en

Grozījums Nr. 286
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Ivars Ijabs, 
Martina Dlabajová, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
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Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) labākās pieejamās tehnoloģijas; c) labākās pieejamās tehnoloģijas, 
vienlaikus ievērojot tehnoloģiju 
neitralitātes koncepciju un 
nepieciešamību veikt izpēti vai 
ieguldījumus gatavās, jaunās un 
daudzsološās tehnoloģijās, novēršot 
iespējamo bloķēšanas efektu;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) labākās pieejamās tehnoloģijas; c) labākās pieejamās tehnoloģijas, to 
pašreizējā iespiešanās tirgū un turpmākas 
ieviešanas nosacījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 288
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) labākās pieejamās tehnoloģijas; c) labākās pieejamās tehnoloģijas un 
izrāviena inovāciju perspektīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 289
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) labākās pieejamās tehnoloģijas; c) labākās pieejamās un ilgtspējīgās 
tehnoloģijas un nepieciešamība 
pakāpeniski izbeigt fosilā kurināmā 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) labākās pieejamās tehnoloģijas; c) labākās pieejamās tehnoloģijas 
tehnoloģiski neitrālā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 291
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) Eiropas ekonomikas nozaru 
prognozējamība;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) izejvielu ekonomiskā pieejamība;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

d) princips "energoefektivitāte 
pirmajā vietā", enerģijas ietaupījumi, 
enerģijas ekonomiskā pieejamība un 
piegādes drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

d) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi;

Or. es

Grozījums Nr. 295
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība, enerģētiskās 
nabadzības un nestabilitātes mazināšana 
un piegādes drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība, un enerģētiskās nabadzības 
mazināšana;

Or. en
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Grozījums Nr. 297
Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība, iedzīvotāju 
tiesības uz enerģiju un piegādes drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 298
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība, tostarp jebkuras mazoglekļa 
tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 299
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

d) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība, tostarp jebkuras mazoglekļa 
tehnoloģijas;
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Or. en

Grozījums Nr. 300
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nepieciešamība pakāpeniski 
atteikties no visu fosilā kurināmā veidu 
izmantošanas laikposmā, kas atbilst 
mērķim ierobežot temperatūras kāpumu, 
nodrošinot, ka tas nepārsniedz 1,5 °C, 
salīdzinājumā ar pirmsindustriālā 
laikmeta līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 301
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) nepieciešamība samazināt 
atkarību no fosilā kurināmā un 
paplašināt tādu enerģijas avotu 
izmantošanu, kas nesatur fosilos 
elementus;

Or. en

Grozījums Nr. 302
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) gāzes atzīšana par svarīgu pārejas 
veida tehnoloģiju, kurai jābūt lielai 
nozīmei, pārkārtojoties uz oglekļneitrālu 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 303
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert 
Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) taisnīga sloga sadale un SEG 
emisiju samazināšanas potenciāls katrā 
ekonomikas nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 304
Marian-Jean Marinescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) spēju līmenis tādu tehnoloģiju 
ieviešanā, kas balstītas uz zaļo enerģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 305
Sandra Pereira
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) sabiedriskā kontrole un 
īpašumtiesības enerģētikas nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 306
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) efektīva aizsardzība pret oglekļa 
emisiju pārvirzi Eiropas ekonomikā un 
tirdzniecības politikas instrumentu 
nozīme;

Or. en

Grozījums Nr. 307
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

db) ilgtspējīgas mežu 
apsaimniekošanas un apmežošanas 
potenciāls;

Or. en
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Grozījums Nr. 308
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Sara Skyttedal, Eva Maydell

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) attiecīgā gadījumā — 
kodolenerģijas ieguldījums un potenciāls 
oglekļneitrālas elektroenerģijas ražošanā 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 309
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – dc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dc) klimatneitrālu izejvielu un 
enerģijas pieejamība un izmaksas, kā arī 
nepieciešamā infrastruktūra;

Or. en

Grozījums Nr. 310
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – dd apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dd) resursu efektivitāte, izejvielu 
ekonomiskā pieejamība un kritisko 
izejvielu piegādes drošība;

Or. en

Grozījums Nr. 311
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado 
López, Lina Gálvez Muñoz, Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – de apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

de) nepieciešamība samazināt fosilo 
resursu izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 312
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, 
Miapetra Kumpula-Natri, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – df apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

df) nepieciešamība veicināt 
atjaunojamo energoresursu enerģijas 
produktu izmantošanu un apriti visās 
nozarēs un pastiprināt aizstāšanas efektu;

Or. en
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Grozījums Nr. 313
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – dg apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

dg) enerģētiskās nabadzības 
novērtējums katrā dalībvalstī, tostarp 
energoapgādes uzticamības izvērtējums 
dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 314
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;

e) starptautiskās norises un centieni, ko 
īsteno, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
ilgtermiņa mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;

Or. es

Grozījums Nr. 315
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;

e) atšķirīgie ekonomiskie vai sociālie 
apstākļi dalībvalstīs, atšķirīgie izejas 
pozīcijas katrā dalībvalstī, dažādās 
primāro piesārņotāju nozares katrā 
dalībvalstī un atšķirības pēc lieluma, 
attālinātās atrašanās vietas vai mazo salu 
statusa; un solidaritāte un kohēzija starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 316
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, Tom Berendsen, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;

e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs, kā arī 
dalībvalstu atšķirīgās izejas pozīcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 317
Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) taisnīgums un solidaritāte starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;

e) solidaritāte un sadarbība starp 
dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 318
Miriam Dalli, Mohammed Chahim
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Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) stratēģija pielāgošanās 
pasākumiem dažādās nozarēs, samazinot 
valstu neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņu negatīvo ietekmi un gūstot 
labumu no jebkuras iespējamās pozitīvās 
ietekmes;

Or. en

Grozījums Nr. 319
András Gyürk, Edina Tóth

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) dalībvalstu suverenitāte klimata 
mērķu sasniegšanas scenārijos;

Or. en

Grozījums Nr. 320
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) atšķirīgie apstākļi dalībvalstīs;

Or. en
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Grozījums Nr. 321
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti un progresu laika gaitā;

f) energoefektivitāte, enerģijas 
ekonomiskā pieejamība un piegādes 
drošība;

Or. es

Grozījums Nr. 322
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti un progresu laika gaitā;

f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
integritāti un progresu laika gaitā saskaņā 
ar Parīzes nolīguma 4. panta 3. punktu;

Or. en

Grozījums Nr. 323
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nepieciešamība nodrošināt vidisko 
rezultativitāti un progresu laika gaitā;

f) nepieciešamība nodrošināt ātru 
vidisko rezultativitāti un progresu, jo īpaši 
2020.–2030. gadā;

Or. en
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Grozījums Nr. 324
Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

fa) atjaunošanās spēja un 
ekoloģiskais līdzsvars;

Or. en

Grozījums Nr. 325
Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīciju vajadzības un izdevības; g) atbalsts dalībvalstīm publisko 
investīciju jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 326
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīciju vajadzības un izdevības; g) labākās pieejamās tehnoloģijas;

Or. es

Grozījums Nr. 327
Martin Hojsík

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – g apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīciju vajadzības un izdevības; g) investīciju vajadzības un izdevības, 
ņemot vērā nepieciešamību nepieļaut 
tādas investīcijas, kas kavētu mazoglekļa 
alternatīvu izstrādi un ieviešanu, un 
nepieciešamību novērst tādu aktīvu 
iesaisti, kas nav saderīgi ar ilgtermiņa 
mērķiem klimata jomā, ņemot vērā to 
kalpošanas laiku;

Or. en

Grozījums Nr. 328
Michael Bloss
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīciju vajadzības un izdevības; g) investīciju vajadzības un izdevības, 
pilnībā ņemot vērā nepieciešamību 
izvairīties no balasta aktīviem;

Or. en

Grozījums Nr. 329
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīciju vajadzības un izdevības; g) ilgtspējīgu investīciju vajadzības un 
izdevības;

Or. en

Grozījums Nr. 330
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Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Jens Geier, Dan Nica, Simona Bonafè, Tsvetelina 
Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez 
Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) investīciju vajadzības un izdevības; g) investīciju cikli, vajadzības un 
izdevības;

Or. en

Grozījums Nr. 331
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Sven Schulze, Christian Ehler, 
Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) nepieciešamība pēc 
prognozējamības un normatīvās 
stabilitātes attiecībā uz nākotnē vērstiem 
ieguldījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 332
Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Sara Skyttedal, Tomas Tobé

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) nepieciešamība pēc 
prognozējamības un normatīvās 
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stabilitātes attiecībā uz nākotnē vērstiem 
ieguldījumiem;

Or. en

Pamatojums

Klimatneitralitātes mērķi vislabāk var atbalstīt ar stabilu politikas satvaru, kas nodrošina 
paredzamu un pozitīvu ieguldījumu vidi, kura nodrošina vienmērīgu un rentablu 
pārkārtošanos uz klimatneitralitāti. Nolūks ir nodrošināt nozares apņemšanos sasniegt 2050. 
gada mērķi.

Grozījums Nr. 333
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli 
taisnīga;

h) izmaksefektivitāte un ekonomiskā 
efektivitāte;

Or. es

Grozījums Nr. 334
Miriam Dalli, Mohammed Chahim

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli taisnīga;

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli taisnīga 
attiecībā pret visiem indivīdiem visās 
dalībvalstīs, neatkarīgi no to izejas 
pozīcijas, atšķirībām jautājumā par to, 
kura nozare ir primārā piesārņotāja, un 
atšķirībām pēc lieluma, attālinātās 
atrašanās vietas vai mazās salas statusa; 
tajā jāiekļauj novērtējumi, kuros ņemtas 
vērā nodarbinātības vajadzības, tostarp 
izglītības un apmācības prasības, 
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ekonomikas attīstība un godīgas un 
taisnīgas pārkārtošanās nodrošināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 335
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli taisnīga;

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli taisnīga, 
tostarp ņemot vērā turpmāko pasākumu 
potenciālo sociālo ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 336
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina 
Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel, Patrizia Toia, Mohammed Chahim, Dan Nica, 
Simona Bonafè

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli taisnīga;

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli taisnīga 
visām sabiedrības grupām, nevienu 
neatstājot novārtā;

Or. en
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Grozījums Nr. 337
Seán Kelly

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga un sociāli taisnīga;

h) nepieciešamība nodrošināt, ka 
pārkārtošanās ir godīga, iekļaujoša un 
sociāli taisnīga visās nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 338
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) starptautiskās norises un centieni, 
ko īsteno, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
ilgtermiņa mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;

i) Savienības ekonomikas 
konkurētspēja;

Or. es

Grozījums Nr. 339
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, 
Csaba Molnár, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz 
Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs 
Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) starptautiskās norises un centieni, 
ko īsteno, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 

i) starptautiskās norises, īstenotie 
centieni un pasaules līmenī paveiktais, lai 
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ilgtermiņa mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;

sasniegtu Parīzes nolīguma ilgtermiņa 
mērķus un ANO Vispārējās konvencijas 
par klimata pārmaiņām, Pamattiesību 
hartas un Eiropas sociālo tiesību pīlāra 
virsmērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 340
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Angelika Niebler, Pilar del 
Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-Xavier 
Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Christian Ehler, Hildegard 
Bentele, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) starptautiskās norises un centieni, 
ko īsteno, lai sasniegtu Parīzes nolīguma 
ilgtermiņa mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;

i) starptautiskās norises un globālie 
centieni, ko īsteno trešās valstis, lai 
sasniegtu Parīzes nolīguma ilgtermiņa 
klimata mērķus un ANO Vispārējās 
konvencijas par klimata pārmaiņām 
virsmērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 341
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Henna Virkkunen, Tom Berendsen, Massimiliano 
Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, Christian Ehler, Tomas Tobé, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) oglekļa emisiju pārvirzes 
novēršana, jo īpaši energoietilpīgās 
nozarēs, kas konkurē pasaules līmenī;

Or. en
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Grozījums Nr. 342
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Csaba Molnár, Robert Hajšel, 
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) šīs regulas 2.a pantā minētie 
klimatneitralitātes nozaru ceļveži;

Or. en

Grozījums Nr. 343
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi.

j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC un IPBES ziņojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Nicolás González Casares
S&D grupas vārdā
Mohammed Chahim, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Tsvetelina Penkova, Csaba Molnár, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Łukasz Kohut, Carlos 
Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Alicia Homs Ginel

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – j apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi.

j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
EPCC un IPCC ziņojumi.

Or. en

Grozījums Nr. 345
Sira Rego

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

j) labākie pieejamie un jaunākie 
zinātniskie pierādījumi, tostarp jaunākie 
IPCC ziņojumi.

j) investīciju vajadzības un izdevības.

Or. es

Grozījums Nr. 346
Miriam Dalli, Mohammed Chahim, Dan Nica

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) sociālo partneru un citu attiecīgo 
pilsoniskās sabiedrības dalībnieku iesaiste 
visu ES un valstu tiesību aktu izstrādē un 
īstenošanā klimata jomā, lai nodrošinātu, 
ka oglekļneitralitāte tiek panākta taisnīgā, 
iekļaujošā un sociāli ilgtspējīgā veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 347
Sandra Pereira

Regulas priekšlikums
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3. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) ES maksimālās 3 % no IKP 
robežas piemērošana valstu 
aizņēmumiem, kā noteikts Stabilitātes un 
izaugsmes paktā, kā arī nulles līmeņa 
strukturālā deficīta, kas paredzēts 
fiskālajā politikā, ievērošana; publiskie 
ieguldījumi vides un sociālajā jomā būtu 
jāizslēdz no šīs 3 % prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 348
Martin Hojsík, Katalin Cseh, Christophe Grudler

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) nepieciešamība nodrošināt vides 
ilgtspējību, tostarp nepieciešamība risināt 
bioloģiskās daudzveidības krīzi un 
aizsargāt un atjaunot dabiskos oglekļa 
piesaistītājus;

Or. en

Grozījums Nr. 349
Markus Pieper, Edina Tóth, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, 
Angelika Niebler, Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens 
Gieseke, François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, 
Sven Schulze, Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) Covid-19 pandēmijas ietekme uz 
Eiropas ekonomikas situāciju (vai 
globālie ekonomikas traucējumi, 
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piemēram, Covid-19);

Or. en

Grozījums Nr. 350
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Martin 
Hojsík, Ivars Ijabs, Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils 
Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) stabilu, ilgstošu un klimatefektīvu 
dabisko piesaistītāju nodrošināšana laika 
gaitā;

Or. en

Grozījums Nr. 351
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ja) nepieciešamība pakāpeniski izbeigt 
fosilā kurināmā izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 352
Fredrick Federley, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, Ivars Ijabs, 
Morten Petersen, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Nils Torvalds

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) savstarpējās attiecības un 
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kompromisi starp Savienības pielāgošanās 
un mazināšanas pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 353
Markus Pieper, Eva Maydell, Pernille Weiss, Marian-Jean Marinescu, Angelika Niebler, 
Pilar del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Maria da Graça Carvalho, Jens Gieseke, François-
Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Massimiliano Salini, Seán Kelly, Sven Schulze, 
Christian Ehler, Ivan Štefanec

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – jb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

jb) Brexit ietekme uz Savienības 
vispārējām spējām samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas;

Or. en


