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Grozījums Nr. 10
Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Eiropas zaļais kurss
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

20.
uzsver enerģētikas centrālo lomu
pārejā uz SEG neto nulles emisiju
ekonomiku un atzinīgi vērtē Komisijas
mērķi turpināt energosistēmas
dekarbonizāciju, lai ES vēlākais līdz 2050.
gadam varētu sasniegt neto nulles emisiju
līmeni; prasa pārskatīt Atjaunojamo
energoresursu direktīvu, ņemot vērā šo
mērķi un katrai dalībvalstij noteiktos valsts
mērķus; turklāt atzinīgi vērtē prioritāti, kas
piešķirta energoefektivitātei; šajā sakarībā
aicina Komisiju un dalībvalstis visās
nozarēs un politikas jomās īstenot principu
“energoefektivitāte pirmajā vietā”, kas ir
būtiski, lai samazinātu ES energoatkarību
un enerģijas ražošanas radītās emisijas,
vienlaikus nodrošinot vietējās darbvietas
renovācijas jomā un samazinot iedzīvotāju
rēķinus par enerģiju; prasa pārskatīt
Energoefektivitātes direktīvu (EED) un
Ēku energoefektivitātes direktīvu (EEBD)
saskaņā ar ES vērienīgākajiem mērķiem
klimata jomā un pastiprināt to īstenošanu,
īpašu uzmanību pievēršot neaizsargātiem
iedzīvotājiem, vienlaikus ņemot vērā arī to,
ka attiecīgajām nozarēm ir vajadzīga
ekonomikas prognozējamība;

20.
uzsver enerģētikas centrālo lomu
pārejā uz SEG neto nulles emisiju
ekonomiku un atzinīgi vērtē Komisijas
mērķi turpināt energosistēmas
dekarbonizāciju, lai ES vēlākais līdz 2050.
gadam varētu sasniegt neto nulles emisiju
līmeni; prasa pārskatīt Atjaunojamo
energoresursu direktīvu, ņemot vērā šo
mērķi un katrai dalībvalstij noteiktos
saistošos valsts mērķus; turklāt atzinīgi
vērtē prioritāti, kas piešķirta
energoefektivitātei; šajā sakarībā aicina
Komisiju un dalībvalstis visās nozarēs un
politikas jomās īstenot principu
“energoefektivitāte pirmajā vietā”, kas ir
būtiski, lai samazinātu ES energoatkarību
un enerģijas ražošanas radītās emisijas,
vienlaikus nodrošinot vietējās darbvietas
renovācijas jomā un samazinot iedzīvotāju
rēķinus par enerģiju; prasa pārskatīt
Energoefektivitātes direktīvu (EED) un
Ēku energoefektivitātes direktīvu (EEBD)
saskaņā ar ES vērienīgajiem mērķiem
klimata jomā un pastiprināt to īstenošanu
ar saistošiem dalībvalstu mērķiem, īpašu
uzmanību pievēršot neaizsargātiem
iedzīvotājiem, vienlaikus ņemot vērā arī to,
ka attiecīgajām nozarēm ir vajadzīga
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ekonomikas prognozējamība;
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Grozījums Nr. 11
Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Eiropas zaļais kurss
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
51. punkts
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

51.
pieņem zināšanai Komisijas plānus
apsvērt Eiropas emisijas kvotu
tirdzniecības paplašināšanu, tajā iekļaujot
autotransporta radītās emisijas; noraida
tiešu iekļaušanu ES ETS;

51.
pieņem zināšanai Komisijas plānus
apsvērt Eiropas emisijas kvotu
tirdzniecības paplašināšanu, tajā iekļaujot
autotransporta radītās emisijas; noraida
tiešu iekļaušanu ES ETS sistēmā un
jebkādu paralēlu shēmu izveidi; stingri
uzsver, ka nevienai cenu noteikšanas
sistēmai nevajadzētu aizstāt vai vājināt
pašreizējos vai turpmākos CO2 standartus
vieglajiem automobiļiem un kravas
automobiļiem un radīt papildu slogu tieši
patērētājiem;
Or. en
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Grozījums Nr. 12
Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Eiropas zaļais kurss
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
82. punkts
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

82.
atzinīgi vērtē jauno enerģētikas
aizdevumu politiku un jauno stratēģiju
rīcībai klimata jomā un vides ilgtspējai, ko
EIB pieņēma 2019. gada 14. novembrī, un
uzskata to par pozitīvu soli, lai panāktu
Eiropas zaļā kursa īstenošanu; atzinīgi
vērtē to, ka EIB tiks pārveidota par ES
jauno Klimata banku, līdz 2025. gadam
panākot, ka 50 % tās operāciju tiek veltītas
rīcībai klimata jomā un vides ilgtspējai,
līdz 2021. gadam pārtraucot atbalsta
sniegšanu fosilā kurināmā projektiem un
līdz 2020. gadam panākot, ka visas
darbības tiek saskaņotas ar Parīzes
nolīguma mērķiem; mudina EIB aktīvi
atbalstīt projektus, kas sekmē taisnīgas
pārkārtošanās nodrošināšanu, piemēram,
saistībā ar pētniecību, inovāciju un
digitalizāciju, MVU piekļuvi
finansējumam un sociālajām investīcijām
un prasmēm; atzinīgi vērtē nesen ieceltās
ECB priekšsēdētājas paziņojumus, ka
iestādei gan monetārajā, gan banku
uzraudzības jomā būtu jāveicina cīņa pret
klimata pārmaiņām; mudina Komisiju šajā
sakarībā sadarboties ar ECB, lai
nodrošinātu saskaņotu rīcību, kas apsolīta

82.
atzinīgi vērtē jauno enerģētikas
aizdevumu politiku un jauno stratēģiju
rīcībai klimata jomā un vides ilgtspējai, ko
EIB pieņēma 2019. gada 14. novembrī, un
uzskata to par pozitīvu soli, lai panāktu
Eiropas zaļā kursa īstenošanu; atzinīgi
vērtē to, ka EIB tiks pārveidota par ES
jauno Klimata banku, līdz 2025. gadam
panākot, ka 50 % tās operāciju tiek veltītas
rīcībai klimata jomā un vides ilgtspējai,
līdz 2021. gadam pārtraucot atbalsta
sniegšanu fosilā kurināmā projektiem un
līdz 2020. gadam panākot, ka visas
darbības tiek saskaņotas ar Parīzes
nolīguma mērķiem; mudina EIB aktīvi
atbalstīt projektus, kas sekmē taisnīgas
pārkārtošanās nodrošināšanu, piemēram,
saistībā ar pētniecību, inovāciju un
digitalizāciju, MVU piekļuvi
finansējumam un sociālajām investīcijām
un prasmēm; prasa, lai EIB investīciju
politika prioritārā kārtā nodrošinātu
mērķtiecīgu finansējumu Eiropas zaļā
kursa iniciatīvām, vienlaikus ņemot vērā
papildināmību, ko EIB finansējums var
nodrošināt kombinācijā citiem avotiem;
uzsver, ka koordinācija ar citiem
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Eiropas zaļā kursa paziņojumā, neskarot
Līgumos noteiktās ECB pilnvaras;

finansēšanas instrumentiem ir būtiska,
ņemot vērā to, ka EIB viena pati nevar
finansēt visas Eiropas zaļā kursa
iniciatīvas; atzinīgi vērtē nesen ieceltās
ECB priekšsēdētājas paziņojumus, ka
iestādei gan monetārajā, gan banku
uzraudzības jomā būtu jāveicina cīņa pret
klimata pārmaiņām; mudina Komisiju šajā
sakarībā sadarboties ar ECB, lai
nodrošinātu saskaņotu rīcību, kas apsolīta
Eiropas zaļā kursa paziņojumā, neskarot
Līgumos noteiktās ECB pilnvaras;

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Miriam Dalli
S&D grupas vārdā
Bas Eickhout
Verts/ALE grupas vārdā
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Eiropas zaļais kurss
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums
107. punkts
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums

Grozījums

107. uzsver, ka tirdzniecība var būt
svarīgs instruments, ar kura palīdzību var
veicināt ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt
cīnīties pret klimata pārmaiņām; uzskata,
ka ar Eiropas zaļo kursu būtu jānodrošina,
ka visos starptautiskās tirdzniecības un
ieguldījumu nolīgumos ir iekļautas
stingras, saistošas un izpildāmas
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, kas pilnībā
atbilst starptautiskajām saistībām, jo īpaši
Parīzes nolīgumam, un atbilst arī PTO
noteikumiem; atzinīgi vērtē Komisijas
nodomu Parīzes nolīguma ievērošanu
padarīt par būtisku elementu visos
turpmākajos tirdzniecības un ieguldījumu
nolīgumos un nodrošināt, ka visas ķīmiskās
vielas, materiāli, pārtika un citi produkti,
kas tiek laisti Eiropas tirgū, pilnībā atbilst
attiecīgajiem ES noteikumiem un
standartiem;

107. uzsver, ka tirdzniecība var būt
svarīgs instruments, ar kura palīdzību var
veicināt ilgtspējīgu attīstību un palīdzēt
cīnīties pret klimata pārmaiņām; uzskata,
ka ar Eiropas zaļo kursu būtu jānodrošina,
ka visos starptautiskās tirdzniecības un
ieguldījumu nolīgumos ir iekļautas
stingras, saistošas un izpildāmas
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, kas pilnībā
atbilst starptautiskajām saistībām, jo īpaši
Parīzes nolīgumam, un atbilst arī PTO
noteikumiem; atzinīgi vērtē Komisijas
nodomu Parīzes nolīguma ievērošanu
padarīt par būtisku elementu visos
turpmākajos tirdzniecības un ieguldījumu
nolīgumos un nodrošināt, ka visas ķīmiskās
vielas, materiāli, pārtika un citi produkti,
kas tiek laisti Eiropas tirgū, pilnībā atbilst
attiecīgajiem ES noteikumiem un
standartiem; uzsver, ka sadaļās par
tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību (TIA)
ir jāiekļauj efektīvi preventīvi pasākumi
nopietnu, pierādītu vides saistību
pārkāpumu gadījumā un uz tām
jāattiecina vispārējie strīdu izšķiršanas
mehānismi ar tādiem pašiem
nosacījumiem kā uz pārējām nolīguma
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daļām;
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