
 

AM\804350LV.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Groz. 4 

Grozījums Nr.  4 

Jo Leinen 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Kopenhāgenas klimata pārmaiĦu augstākā līmeĦa konferences (COP 15) rezultāti 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. Ħem vērā, ka vienošanās tekstā ir 

iekĜauta norāde uz 100 miljardu ASV 

dolāru lielu ikgadēju finansējumu līdz 

2020. gadam un 30 miljardu ASV dolāru 

lielu summu jaunattīstības valstīm nākamo 

trīs gadu laikā (2010.–2012.), ko 

rūpnieciski attīstītās valstis nodrošina, lai 

palīdzētu novērst klimata pārmaiĦas un 

izveidotu videi draudzīgu klimata fondu, 

kas jaunattīstības valstīs atbalstītu 

projektus mežu izciršanas un degradācijas 

novēršanai ar nosacījumu, ka tiek 

nodrošināta visu veidu finansējuma 

uzraudzība; 

7. Ħem vērā, ka vienošanās tekstā ir 

iekĜauta norāde uz 100 miljardu ASV 

dolāru lielu ikgadēju finansējumu līdz 

2020. gadam un 30 miljardu ASV dolāru 

lielu summu jaunattīstības valstīm nākamo 

trīs gadu laikā (2010.–2012.), ko 

rūpnieciski attīstītās valstis nodrošina, lai 

palīdzētu novērst klimata pārmaiĦas un 

izveidotu videi draudzīgu klimata fondu, 

kas jaunattīstības valstīs atbalstītu 

projektus mežu izciršanas un degradācijas 

novēršanai ar nosacījumu, ka tiek 

nodrošināta visu veidu finansējuma 

uzraudzība; tomēr izsaka nožēlu par to, ka 

saistības nav pietiekamas, jo neatbilst 

Komisijas vērtējumam, ka EUR 

100 miljardi tiks iztērēti līdz 2020. gadam; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  5 

Jo Leinen 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Kopenhāgenas klimata pārmaiĦu augstākā līmeĦa konferences (COP 15) rezultāti  

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzsver, ka, veicot ES budžeta gaidāmo 

pārskatīšanu, īpaša uzmanība jāpievērš 

tam, lai pietiekami līdzekĜu piešėirtu cīĦai 

pret klimata pārmaiĦām un pielāgošanās 

pasākumiem šīm pārmaiĦām gan ES, gan 

jaunattīstības valstīs; konstatē, ka, veicot 

pārskatīšanu, būtu jāapsver jaunu un 

novatorisku finanšu mehānismu ieviešana, 

lai atbalstītu starptautiskus pasākumus 

klimata jomā; 

9. uzsver, ka, veicot ES budžeta gaidāmo 

pārskatīšanu, īpaša uzmanība jāpievērš 

tam, lai pietiekami līdzekĜu piešėirtu cīĦai 

pret klimata pārmaiĦām un pielāgošanās 

pasākumiem šīm pārmaiĦām gan ES, gan 

jaunattīstības valstīs; konstatē, ka, veicot 

pārskatīšanu, būtu jāapsver jaunu un 

novatorisku finanšu mehānismu ieviešana, 

lai atbalstītu starptautiskus pasākumus 

klimata jomā, piemēram, finanšu 

darījumu aplikšanu ar nodokĜiem; 

Or. en 



 

AM\804350LV.doc  PE432.913v01-00 }  

 PE432.916v01-00 }  

 PE432.922v01-00 }  

 PE432.930v01-00 }  

 PE432.936v01-00 }  

 PE432.938v01-00 } RC1 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.2.2010  B7-0064/2010 }  

 B7-0066/2010 }  

 B7-0070/2010 }  

 B7-0077/2010 }  

 B7-0083/2010 }  

 B7-0085/2010 } RC1/Groz. 6 

Grozījums Nr.  6 

Jo Leinen 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Kopenhāgenas klimata pārmaiĦu augstākā līmeĦa konferences (COP 15) rezultāti 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

2. punkts 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

2. uzskata, ka ar aizkavēšanos panākt 

starptautisku nolīgumu nevar attaisnot citu 

ES politikas to pasākumu īstenošanas 

atlikšanu emisiju samazinājuma 

panākšanai, kas atzīti par nepieciešamiem 

saskaĦā ar zinātniskiem atzinumiem; 

atgādina par ES jau saistošo apĦemšanos 

līdz 2020. gadam emisijas samazināt par 

20 % un par vēlmi panākt 30 % 

samazinājumu; turklāt norāda, ka ES 

uzsāktās iniciatīvas videi nekaitīgas 

ekonomikas, energoapgādes drošības un 

atkarības no energoresursiem 

samazinājuma veicināšanai un stimulēšanai 

Ĝaus aizvien vieglāk īstenot saistības par 

30 % samazinājumu; 

2. uzskata, ka ar aizkavēšanos panākt 

starptautisku nolīgumu nevar attaisnot citu 

ES politikas to pasākumu īstenošanas 

atlikšanu emisiju samazinājuma 

panākšanai, kas atzīti par nepieciešamiem 

saskaĦā ar zinātniskiem atzinumiem; 

atgādina par ES jau saistošo apĦemšanos 

līdz 2020. gadam emisijas samazināt par 

20 % un par vēlmi panākt 30 % 

samazinājumu, kuru ES atkārtoti 

apstiprinājusi ANO 2010. gada 27. janvārī 

saskaĦā ar Kopenhāgenas vienošanos;  

aicina ES neatkāpties no nopietnās 

apĦemšanās aizsargāt klimatu un apsvērt 

vienpusēju saistību uzĦemšanos 

2020. gadā samazinātemisijas tuvāk 25–

40 % intervāla augšējai robežai; turklāt 

norāda, ka ES uzsāktās iniciatīvas videi 

nekaitīgas ekonomikas, energoapgādes 

drošības un atkarības no energoresursiem 

samazinājuma veicināšanai un stimulēšanai 

Ĝaus aizvien vieglāk īstenot saistības par 

30 % samazinājumu; 
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Grozījums Nr.  7 

Jo Leinen 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Kopenhāgenas klimata pārmaiĦu augstākā līmeĦa konferences (COP 15) rezultāti 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

5.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 5a. aicina ES un tās dalībvalstis ieviest 

klimata taisnīguma principu ilgtermiĦa 

perspektīvā 2050. gadā un pēc tam; tādēĜ 

atbalsta taisnīguma klauzulas 

apspriešanu turpmākajās starptautiskajās 

sarunās klimata jomā; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  8 

Jo Leinen 

S&D grupas vārdā 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Kopenhāgenas klimata pārmaiĦu augstākā līmeĦa konferences (COP 15) rezultāti  

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 9a. aicina ES ierosināt ieviest 0,01 % 

nodokĜu likmi par finanšu darījumiem, 

tādējādi iegūstot 20 000 miljonus eiro 

gadā, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm 

cīnīties pret klimata pārmaiĦām un 

pielāgoties tām; uzskata, ka iegūtās 

naudas summas vajadzētu paredzēt 

pasākumiem, kas jaunattīstības valstīm 

Ĝautu nodrošināt stimulus mežu 

izciršanas, zemes degradācijas un 

pārtuksnešošanās apkarošanai; 

Or. en 

 

 


