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(2005/2051(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 1
1. punkts

1. ir gandarīts, ka Komisija saskaņā ar savām saistībām izvērtē ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas īstenošanas rezultātus; atzinīgi vērtē Eiropadomes 2005. gada jūnijā 
pieņemtos ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatprincipus; prasa Komisijai izmantot 
visus līdzekļus, lai šo stratēģiju varētu pārskatīt pēc iespējas īsākā laikā, balstoties uz 
šiem pamatprincipiem, kā arī lūdz Padomes Austrijas prezidentūrai īstenot vajadzīgos 
pasākumus, lai šo pārskatīšanu varētu pieņemt 2006. gadā pirmajā pusē;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 2
2. punkts

2. pauž nožēlu, ka ilgtspējīgas stratēģijas pārskatīšanu neveica kopā ar Lisabonas 
stratēģijas termiņa vidusposma pārskatīšanu; vēlas, lai pārskatītā ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija kļūst par Eiropas ilgtermiņa stratēģiju, lai ar to nosaka 
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vislabāko politisko projektu ilgtspējīgas sabiedrības mērķu sasniegšanai nākamo 
50 gadu laikā un lai pārējie Savienības vidēja termiņa politiskie procesi, tādi kā 
Lisabonas stratēģija, atbilst šai ilgtermiņa stratēģijai;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 3
4. punkts

4. piekrīt Komisijai, ka ir pastiprinājušās ilgtspējīgai attīstībai pretējas tendences dabas 
resursu pārmērīgas izmantošanas un piesārņošanas, bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšanas, klimata pārmaiņu pastiprināšanās, kā arī nevienlīdzības, nabadzības un 
valsts parāda uzkrāšanās jomā gan Eiropas Savienībā, gan trešās valstīs;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 4
4.a punkts (jauns)

4.a uzskata, ka ilgtspējīgas attīstības stratēģijai jābūt elastīgai un jāļauj piemērot 
pasākumus un vispārējo politiku, kas pielāgoti vietējās attīstības prasībām un 
ierobežojumiem, kuri raksturīgi attiecīgajai teritorijai un sabiedrībai, kā arī to 
stāvoklim;

Or. es

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 5
4.a punkts (jauns)

4.a pauž nožēlu, ka saskaņā ar veiktajiem pētījumiem Eiropas dabas resursu 
izmantošana pašreiz divas reizes pārsniedz bioloģisko jaudu, kas nozīmē to, ka 
Eiropa izmanto neproporcionālu daļu no esošajiem zemes un jūras dabas 
resursiem; prasa atgriezties pie 60. gadu situācijas, kad resursu izmantošana un 
bioloģiskā jauda bija līdzsvarotas;

Or. nl



AM\581905LV.doc 3/21 PE 362.843v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 6
5. punkts

5. (svītrojums) konstatē, ka, neskatoties uz Eiropas Savienības pieņemtajiem tiesību 
aktiem un īstenoto tehnisko progresu nolūkā samazināt atmosfēras piesārņošanu un
siltumnīcefekta gāzu emisiju, Kioto protokola mērķi 2012. gadam Eiropas Savienībā 
var palikt nesasniegti tādu pasākumu trūkuma dēļ, ar kuriem aizkavē 
autotransporta satiksmes pieaugumu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 7
5. punkts

5. ar gandarījumu konstatē panākto attīstību cīņā pret atmosfēras piesārņošanu, kā arī 
siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas jomā, pateicoties Eiropas Savienības 
pieņemtajiem atbilstīgajiem tiesību aktiem, tehniskajiem un citāda veida pasākumiem, 
kā arī tās starptautiskajām saistībām; (svītrojums)

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 8
5.a punkts (jauns)

5.a uztraucas arī par gaisa satiksmes ievērojamo un straujo pieaugumu, kā arī šīs 
nozares piesārņojošām emisijām; ja netiks veikti ātri īstenojami pasākumi, būs 
apdraudēta siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas mērķu sasniegšana; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumā „Kā samazināt aviācijas ietekmi uz 
klimata pārmaiņām” (COM(2005)0459) aprakstīto nostādni;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 9
6. punkts

6. aicina Komisiju un Padomi, pamatojoties uz visjaunāko zinātnisko informāciju,
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pastiprināt savus centienus un pielāgot esošos tiesību aktus, kā arī norādīt reālus 
risinājumus, lai panāktu atmosfēras piesārņojuma un siltumnīcefekta gāzu ievērojamu 
samazināšanos — par 30% 2030. gadā un par 60% 2050. gadā salīdzinājumā ar 
1990. gadu, jo pēdējos gados veiktā izpēte ir apstiprinājusi, ka, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, vajadzīga izplūdes gāzu būtiskāka samazināšanās gan Eiropā, gan pasaulē 
kopumā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 10
6. punkts

6. aicina Komisiju un Padomi pastiprināt savus centienus un pielāgot esošos tiesību 
aktus, lai, pastāvot kopīgai, bet diferencētai atbildībai, līdz 2020. gadam panāktu 
atmosfēras piesārņojuma un siltumnīcefekta gāzu ievērojamu samazināšanos — par 
15–30%, jo pēdējos gados veiktā izpēte ir apstiprinājusi, ka, lai mazinātu klimata 
pārmaiņas, vajadzīga izplūdes gāzu būtiskāka samazināšanās gan Eiropā, gan pasaulē 
kopumā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 11
6. punkts

6. aicina Komisiju un Padomi pastiprināt savus centienus un pielāgot esošos tiesību 
aktus, lai panāktu atmosfēras piesārņojuma un siltumnīcefekta gāzu ievērojamu 
samazināšanos — par 30% līdz 2020. gadam un par 80% līdz 2050. gadam 
salīdzinājumā ar 1990. gadu, jo pēdējos gados veiktā izpēte ir apstiprinājusi, ka, lai 
mazinātu klimata pārmaiņas, vajadzīga izplūdes gāzu būtiskāka samazināšanās gan 
Eiropā, gan pasaulē kopumā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 12
7. punkts

7. atbalsta Komisijas ierosinājumu atteikties no lielas daļas no autotransporta līdzekļiem, 
pārejot uz videi draudzīgākiem transporta veidiem; aicina Komisiju, Padomes dažādās 
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struktūrvienības un Eiropadomi paredzēt atbilstīgus ilgtermiņa pasākumus gan no 
vides, gan finanšu, sociālā un ekonomikas aspekta;

Or. de

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 13
8. punkts

8. pauž nožēlu, ka lielākā daļa no dalībvalstīm savā energoapgādē vēl aizvien ir ļoti 
atkarīgas no fosilā kurināmā un kodolenerģijas; atbalsta vidēja termiņa un ilgtermiņa 
mērķus attiecībā uz atjaunīgas un tīras enerģijas veidu tirgus daļu; aicina Komisiju 
izvērtēt esošos tiesību aktus un pastiprināt atbilstīgos noteikumus nolūkā atbalstīt 
atjaunīgas un tīras enerģijas veidus; uzskata, ka Eiropas Savienībai jākļūst par 
enerģiju un resursus visefektīvāk izmantojošo ekonomiku pasaulē, lai reaģētu uz 
bažām par klimata pārmaiņām un energoapgādes drošību, kā arī samazinātu 
neatjaunīgo resursu vispārējās izmantošanas pārmērīgi augsto īpatsvaru ES;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 14
8. punkts

8. pauž nožēlu, ka lielākā daļa no dalībvalstīm savā enerģijas patēriņā vēl aizvien ir ļoti 
atkarīgas no naftas; atbalsta vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus attiecībā uz 
atjaunīgas un tīras enerģijas veidu tirgus daļu; saistībā ar degvielas cenu un 
pastiprinātā atmosfēras piesārņojuma palielināšanos izsaka nožēlu, ka Komisija 
atsauca priekšlikumu Padomes direktīvai par iespēju piemērot samazinātu akcīzes 
nodokļa likmi atsevišķām minerāleļļām, kas satur biodegvielu, kā arī pašai 
biodegvielai, lai gan Eiropas Parlaments šos noteikumus atbalstīja;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 15
8. punkts

8. pauž nožēlu, ka lielākā daļa no dalībvalstīm savā enerģijas patēriņā vēl aizvien ir ļoti 
atkarīgas no naftas; atbalsta vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus attiecībā uz 
atjaunīgas un tīras enerģijas veidu tirgus daļu; aicina Komisiju izvērtēt esošos tiesību 
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aktus un pastiprināt atbilstīgos noteikumus nolūkā atbalstīt atjaunīgas un tīras 
enerģijas veidus, kā arī noteikt ambiciozus mērķus tā, lai enerģijas ražošanas 
tehnoloģijas ar zemu CO2 emisijas līmeni vai vispār bez CO2 emisijas līdz 
2020. gadam apmierina 60% no Eiropas Savienības elektroenerģijas pieprasījuma;

Or. es

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 16
8. punkts

8. pauž nožēlu, ka lielākā daļa no dalībvalstīm savā enerģijas patēriņā vēl aizvien ir ļoti 
atkarīgas no naftas; atbalsta vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus attiecībā uz 
atjaunīgas un tīras enerģijas veidu tirgus daļu; aicina Komisiju izvērtēt esošos tiesību 
aktus bez ideoloģiskiem aizspriedumiem un pastiprināt atbilstīgos noteikumus nolūkā 
atbalstīt atjaunīgas un tīras enerģijas veidus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 17
8.a punkts (jauns)

8.a atzinīgi vērtē Komisijas nodomu iesniegt rīcības plānu attiecībā uz biomasu, lai 
veicinātu izrakteņu kurināmā aizstāšanu ar bioloģisko kurināmo; prasa Kopienas 
izpildvarai ierosināt pasākumus, lai varētu pieņemt no ekonomikas viedokļa 
efektīvus risinājumus bioenerģētisko kultūru attīstībai Eiropas Savienībā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 18
9. punkts

9. konstatē, ka ūdeņu kvalitāte un ūdens izmantošanas samazināšanās attīstās lēni un 
daļēji, aicina Rietumu un Dienvideiropas valstis, kā arī atbilstīgo nozaru, it īpaši 
lauksaimniecības un tūrisma, pārstāvjus samazināt ūdens patēriņu; aicina Padomi un 
Komisiju īstenot vajadzīgos centienus šajās jomās, kā arī piesārņojuma (svītrojums) 
samazināšanas jomā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 19
9. punkts

9. atzīst, ka ūdeņu politikas pozitīvā ietekme attīstās lēni un daļēji un ka tā būs vairāk 
pamanāma vidēji ilgā un ilgā termiņā; aicina visas dalībvalstis, it īpaši Rietumu un 
Dienvideiropas valstis, pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
ūdensapgādi mājsaimniecībām, kā arī ekonomikas un lauksaimnieciskām 
darbībām, piešķirot īpašu nozīmi ekosistēmu saglabāšanai un atjaunīgas 
elektroenerģijas ražošanai; aicina Padomi un Komisiju īstenot vajadzīgos centienus 
attiecībā uz ūdens politiku, lai nepieļautu ūdens trūkumu un tā piesārņojumu
(nitrāti, pesticīdi, bīstamas un biouzkrājošās vielas, kā arī vielas, kas izraisa 
endokrīnās sistēmas darbības traucējumus), kā arī vajadzības gadījumā to novērstu;

Or. es

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 20
10. punkts

10. mudina Eiropas Savienību īstenot ambiciozu mērķi līdz 2010. gadam novērst 
bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu Eiropā un visā pasaulē; pauž nožēlu, ka gan 
Eiropas, gan starptautiskā līmenī pieņemtie lēmumi un pasākumi neļaus šo mērķi 
īstenot paredzētajā termiņā un ka daudzām faunas un floras sugām draud izmiršana;
tāpēc prasa Komisijai iesniegt jaunu ambiciozu un saskaņotu Eiropas rīcības plānu, 
kas būtu nodrošināts ar atbilstīgu finansējumu, kurš vajadzīgs ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības aizsardzības un atjaunošanas mērķu īstenošanai Eiropas 
Savienībā, kā arī trešās valstīs; uzskata, ka nepieciešama turpmāka rīcība, lai 
bioloģisko daudzveidību pilnībā integrētu visās atbilstīgajās ES politikas jomās, it 
īpaši lauksaimniecībā, reģionālajā attīstībā, zivsaimniecībā un attīstības politikā;
aicina Padomi un Komisiju nodrošināt pietiekama finansējuma piešķiršanu 
Natura 2000 tīklam; turklāt aicina Komisiju ierosināt pasākumu kopumu attiecībā uz 
ūdens vidi saskaņā ar Natura 2000;

Or. en

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 21
10.a punkts (jauns)

10.a prasa ES un tās dalībvalstīm saskaņā ar Johannesburgā noteiktajiem principiem, kā 
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arī citām Eiropas Savienības politikas jomām ilgtspējīgā attīstībā iekļaut dabiskās 
vides saglabāšanu, kā arī ainavas, pilsētu un vēsturiskos resursus, kas veido 
pazīstamu vidi un kas bieži vien ir bagātības avots;

Or. es

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 22
11. punkts

Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. de

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 23
12. punkts

12. prasa, lai pilsētu zonu (svītrojums) paplašināšana un infrastruktūras (ceļu, dzelzceļa, 
ostu, lidostu, kanālu, gāzes vadu, naftas vadu u.c.) uzlabošana notiktu, ņemot vērā 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, mežus un aizsargājamās zonas; prasa 
Komisijai, ja tā to uzskata par vajadzīgu, pastiprināt spēkā esošos tiesību aktus, lai 
nodrošinātu ietekmes uz vidi optimizāciju, Eiropas tīklu dzīvotspēju un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas mērķa īstenošanu līdz 2010. gadam;

Or. es

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 24
12.a punkts (jauns)

12.a prasa Komisijai Kopienas vides pasākumos iekļaut augsnes aizsardzību; atkārtoti 
vērš uzmanību uz augsnes kvalitātes pasliktināšanās visu procesu beigu posmu, 
proti, pārtuksnešošanos, kura skar Eiropas Savienības plašus apgabalus un kuras 
ietekme uz nabadzību, bioloģiskās daudzveidības zaudēšanu, ūdeņu kvalitāti un 
klimata pārmaiņām ir acīmredzama; atgādina mežu būtisko nozīmi augsnes 
nostiprināšanā, erozijas novēršanā, oglekļa dioksīda absorbēšanā, kā arī plūdu 
novēršanā;

Or. es
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 25
15. punkts

15. atzinīgi vērtē ar REACH saistītā ierosinājuma mērķi; aicina šī ierosinājuma 
īstenošanu paredzēt ilgā termiņā gan no vides, gan finanšu, sociālā un ekonomikas 
aspekta; uzsver, ka ir jāsaglabā ķīmiskās rūpniecības jauninājumu jauda, kas ir ļoti 
nepieciešams no vides aspekta;

Or. de

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 26
15.a punkts (jauns)

15.a uzskata, ka visos noteikumu priekšlikumos attiecībā uz ķīmiskajiem produktiem 
konkurētspējai un inovāciju attīstībai jābūt saskaņotai ar veselības un vides 
aizsardzību;

Or. es

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 27
18. punkts

18. prasa pieņemt skaidrus noteikumus attiecībā uz jaunattīstības valstu parādu 
anulēšanu ar nosacījumu, ka šādos gadījumos pilnībā ņem vērā vides aizsardzības 
intereses; uzsver, ka vispārējai attīstībai jānotiek vienlaicīgi ar vidi saudzējošu 
tehnoloģiju ieviešanu;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 28
18.a punkts (jauns)

18.a prasa Eiropas Savienībai ievērot saistības, ko tā uzņēmusies dažādās starptautiskās 
konvencijās, kā arī īstenot nepieciešamās iniciatīvas, lai dalībvalstis un 
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starptautiskā kopiena pildītu saistības un pienākumus, ko tās uzņēmušās to neseno 
pasaules līmeņa sarunu laikā, kuras bija tiešā vai netiešā veidā saistītas ar 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (Kioto, Monterejas, Dohas, Johannesburgas sarunu 
kārtas);

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 29
19. punkts

19. uzsver, ka ar pārskatīto stratēģiju skaidri jāapstiprina, ka viens no tās mērķiem ir 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) reforma, lai nodrošinātu, ka tiek 
ievērotas saistības ļaut optimāli izmantot pasaules resursus saskaņā ar ilgtspējīgas 
attīstības mērķi un nodrošināt iespēju ar tirdzniecības noteikumu palīdzību 
atbilstīgā veidā risināt pasaules līmeņa problēmas; aicina ES nelikt jaunattīstības 
valstīm samazināt savu politikas telpu (it īpaši pašreizējās sarunās par 
nelauksaimniecības preču tirgus pieejamību un pakalpojumiem), kā arī noteikt par 
prioritāti tirdzniecības noteikumu izstrādē un piemērošanā nepieciešamo speciālo 
zināšanu loka paplašināšanu; tas it īpaši attiecas uz piesardzības principa 
piemērošanu PTO strīdu izšķiršanā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 30
19. punkts

19. uzsver, ka ar pārskatīto stratēģiju skaidri jāapstiprina, ka viens no tās mērķiem būs 
Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) reforma, kas paredz starptautiskās 
tirdzniecības mērķu pakārtošanu ilgtspējīgai attīstībai un starptautiskām saistībām 
vides aizsardzības jomā, kā arī starptautisku konvenciju ievērošanai sociālajā jomā;
aicina Eiropas Savienību (svītrojums) īstenot centienus, lai PTO darbībā tiktu atzīts un
piemērots piesardzības princips;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 31
19. punkts

19. uzsver, ka ar pārskatīto stratēģiju skaidri jāapstiprina, ka viens no tās mērķiem būs 
Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) reforma, kas paredz starptautiskās 
tirdzniecības mērķu pakārtošanu ilgtspējīgai attīstībai un starptautiskām saistībām 
vides aizsardzības jomā; aicina Eiropas Savienību, pamatojoties uz objektīviem un 
zinātniskiem kritērijiem, īstenot centienus, lai PTO darbībā tiktu atzīts, kā arī regulāri, 
pārredzamā un nediskriminējošā veidā piemērots piesardzības princips, tostarp 
Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) noteiktie sociālie standarti;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 32
19.a punkts (jauns)

19.a aicina politiskā līmenī atzīt Eiropas Savienības ietekmi uz pasaules resursu patēriņu 
— tās "no ekoloģiskā aspekta atstātās pēdas”—, kas saskaņā ar neatkarīgiem 
pētījumiem rada 17% no cilvēces kopējā resursu pieprasījuma, tajā pašā laikā tās 
iedzīvotāju skaitam esot tikai 7% no pasaules iedzīvotāju kopskaita;

Or. en

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 33
19.a punkts (jauns)

19.a aicina atzīt Eiropas Savienības ietekmi uz pasaules resursu patēriņu — tās "no 
ekoloģiskā aspekta atstātās pēdas”—, ņemot vērā, ka ES rada 17% no cilvēces 
kopējā resursu pieprasījuma un ka tajā pašā laikā tās iedzīvotāju skaits ir tikai 7% 
no pasaules iedzīvotāju kopskaita;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 34
19.b punkts (jauns)

19.b aicina nodrošināt, ka ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ārējā dimensija ir 
visaptverošs pamats visu to ES politikas jomu saskaņotībai, kuras ietekmē vides 
resursus un ES partnervalstu ilgtspējības politiku; turklāt aicina šajā stratēģijā 
iekļaut īpašu novērtējumu attiecībā uz to, kā ES politikas jomas varētu palīdzēt 
jaunattīstības valstīm līdz 2015. gadam sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 35
19.b punkts (jauns)

19.b aicina nodrošināt, ka ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas ārējā dimensija ir 
visaptverošs pamats visu to ES politikas jomu saskaņotībai, kuras ietekmē vides 
resursus un ES partnervalstu ilgtspējības politiku; šajā sakarā būtu nepieciešams 
īpašs novērtējums attiecībā uz to, kā ES politikas jomas varētu palīdzēt 
jaunattīstības valstīm līdz 2015. gadam sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 36
19.c punkts (jauns)

19.c atbalsta Komisijas ierosinājumu attiecībā uz gaidāmo „ES tematisko vides un 
dabas resursu programmu”, kurai jāattiecas uz visām ES partnervalstīm 
(Eiropas kaimiņattiecību un partnerattiecību instruments un attīstības 
sadarbības un ekonomikas sadarbības instruments) nolūkā ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas ārējo dimensiju iniciatīvas iekļaut nākamajā finanšu plānā 
2007.–2013. gadam;

Or. en



AM\581905LV.doc 13/21 PE 362.843v01-00

LV

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 37
19.c punkts (jauns)

19.c atzīst ciešo saikni starp nabadzību un vidi un pauž nožēlu, ka nabadzības 
samazināšanas centienos galvenokārt ar ekonomikas izaugsmes palīdzību bieži 
vien netiek ņemta vērā nabadzīgo iedzīvotāju paļaušanās uz vidi; tāpēc iesaka 
īstenot īpašas iniciatīvas, lai dažādās politikas jomās un programmās ņemtu 
vērā šo nabadzības un vides ciešo saikni, kā arī veltīt uzmanību tam, lai 
ekonomikas izaugsme neizraisītu vides stāvokļa pasliktināšanos;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 38
19.d punkts (jauns)

19.d uzsver ciešo saikni starp nabadzību un vidi un atzīmē, ka nabadzības 
samazināšanas centienos, galvenokārt ar ekonomikas izaugsmes palīdzību, 
bieži vien netiek ņemta vērā nabadzīgo iedzīvotāju paļaušanās uz vidi; tāpēc 
iesaka īstenot īpašas iniciatīvas, lai dažādās politikas jomās un programmās 
ņemtu vērā šo nabadzības un vides ciešo saikni, kā arī ar ilgtspējīga patēriņa 
un ražošanas veicināšanas palīdzību nodrošināt, lai ekonomikas izaugsme 
neizraisītu vides stāvokļa pasliktināšanos, tādējādi risinot gan piedāvājuma, 
gan pieprasījuma jautājumu jaunattīstības valstīs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 39
22. punkts

22. uzsver nozīmību, kāda ir ilgtspējīgas attīstības koncepcijas integrēšanai sabiedriskās 
politikas visās jomās, kuras valsts, reģionālā un vietējā līmenī īsteno privātuzņēmumi, 
kā arī nevalstiskās apvienības un organizācijas;

Or. fr



PE 362.843v01-00 14/21 AM\581905LV.doc

LV

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 40
22.a punkts (jauns)

22.a atgādina, ka Olborgas hartā būtiska nozīme ilgtspējīgā attīstībā ir piešķirta 
pilsētām; lai uzlabotu ES darbības rādītājus vides jomā, jāveicina ilgtspējīga un 
saskaņota pilsētu pārvaldība, kā arī vietējā līmenī jāvispārina labākā prakse, it īpaši 
izmantojot apmaiņas tīklus starp pilsētām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 41
23. punkts

23. atzinīgi vērtē Komisijas īstenoto visu savu lēmumu un tiesību aktu priekšlikumu 
ietekmes izvērtēšanu; prasa Komisijai pastiprināt un turpmāk vairāk ņemt vērā šī 
instrumenta vides un sociālo aspektu; atgādina, ka šis instruments ir palīglīdzeklis 
politisku lēmumu pieņemšanā, bet nekādā gadījumā to neaizstāj;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 42
24. punkts

24. atzinīgi vērtē apmēram 150 rādītāju pieņemšanu un to iedalīšanu trīs līmeņos, ko veica 
Komisija un Eiropas Statistikas birojs nolūkā izvērtēt ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
ieviešanu un noteikto mērķu pakāpenisku īstenošanu; aicina Komisiju un Eiropas 
Statistikas biroju regulāri veikt šo rādītāju izvērtēšanu, lai vajadzības gadījumā tos 
pielāgotu nolūkā atvieglot atbilstīgo problēmu un vides attīstības izpratni; prasa 
Komisijai nodrošināt, ka to četrpadsmit rādītāju sarakstā, kurus izmanto Lisabonas 
stratēģijas īstenošanas izvērtēšanā, vairāk ņem vērā vides jomu; uzskata, ka šajā 
sarakstā jābūt arī bioloģisko daudzveidību raksturojošam rādītājam;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 43
25.a punkts (jauns)

25.a uzsver, ka Eiropas Savienībai vajadzīgs tāds makroekonomiskais pamats, kas būtu 
piemērots ilgtspējīgas attīstības īstenošanai, kā arī iekšējā ekoloģiskā pieprasījuma, 
nodarbinātības un sociālās kohēzijas pastiprināšanai; uzskata, ka Eiropas 
Savienības un dalībvalstu īstenotā monetārā un fiskālā politika negatīvi ietekmē 
izaugsmi un nodarbinātību; atgādina, ka monetārajai politikai būtu jāveicina 
ekonomikas augšupeja, jaunu darba vietu izveide un cīņa pret bezdarbu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 44
26. punkts

26. atbalsta Eiropas Komisijas prasību, kas paredz, ka tirgus cenai jāatspoguļo 
saimnieciskās, it īpaši ar vidi saistītās, darbības faktiskās izmaksas, lai mainītu 
ražošanas un patēriņa shēmas; tomēr uzstāj, ka autotransporta nozarē (svītrojums)
pasākumi šajā virzienā jāīsteno tikai tad, ja sabiedriskā transporta līdzekļi ir 
līdzvērtīga alternatīva;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 45
27.a punkts (jauns)

27.a uzstāj, ka Komisijai savos turpmākajos ierosinājumos jāpamatojas uz Eiropas 
Parlamenta ziņojumu par ilgtspējīga Eiropas tūrisma jaunajām perspektīvām un 
uzdevumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 46
28. punkts

28. uzsver, ka subsīdiju un ES palīdzības piešķiršanas, it īpaši KLP jomā, nosacījumi, 
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pateicoties ekoloģiskās nosacītības obligātajai ieviešanai, jau sniedz ieguldījumu
ilgtspējīgas attīstības politikas īstenošanā;

Or. es

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 47
28. punkts

28. uzsver, ka subsīdiju un ES palīdzības piešķiršanas, it īpaši KLP jomā, nosacījumiem 
jāsniedz ieguldījums ilgtspējīgas attīstības politikas īstenošanā; neatlaidīgi prasa cik 
vien ātri iespējams pārtraukt jebkāda veida subsīdiju piešķiršanu īslaicīgām 
darbībām, it īpaši enerģētikas un lauksaimniecības jomā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 48
28. punkts

28. uzsver, ka subsīdiju un ES palīdzības piešķiršanas, it īpaši KLP jomā, nosacījumiem 
jāsniedz ieguldījums ilgtspējīgas attīstības politikas īstenošanā; uzskata, ka, lai 
nodrošinātu šī mērķa sasniegšanu, arī turpmāk jāīsteno radikāla KLP reforma;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 49
28.a punkts (jauns)

28.a atzīmē, ka augsnes un lauksaimniecībā izmantojamo zemju erozija un stāvokļa 
pasliktināšanās nākotnē apdraudēs spēju nodrošināt mūsu līdzpilsoņu apgādi ar 
pārtiku; tāpēc aicina saistībā ar jaunu KLP reformu ierosināt līdzsvara atjaunošanu 
starp dažādiem lauksaimniecības kultūru veidiem, kā arī apsvērt iespēju šajā jomā 
veikt citās valstīs īstenotus izmēģinājumus; uzskata, ka ģenētiski modificēti augi un 
organismi pašlaik nav risinājums problēmām, kas saistītas ar ķīmisko produktu 
izmantošanu lauksaimniecībā;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 50
29. punkts

29. uzsver, ka ekoloģisko nodokļu ieviešana var būt lietderīga tikai Kopienas līmenī;
aicina Komisiju izstrādāt ierosinājumus attiecībā uz līdzekļiem, ar kuru palīdzību 
šādu iniciatīvu varētu īstenot;

Or. de

Grozījumu iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr. 51
29. punkts

29. uzskata, ka, lai gan runa ir par konsolidētu priekšlikumu, ekoloģisko nodokļu 
ieviešana Kopienas līmenī varētu radīt izkropļojumus lauksaimniecības nozarē, 
negatīvi ietekmēt izkliedēti apdzīvoto teritoriju iedzīvotājus, kas nodrošina šo 
teritoriju saglabāšanu, kā arī sodīt vismazāk nodrošinātos iedzīvotājus, kuri dzīvo 
lielpilsētu tuvajās nomalēs;

Or. es

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 52
29. punkts

29. atbalsta ekoloģisko nodokļu ieviešanu Kopienas līmenī; uzsver, ka tie, tāpat kā citi 
tirgus instrumenti, ir piesārņojuma samazināšanas efektīvas politikas nepieciešams 
nosacījums; aicina Komisiju izdarīt ierosinājumus un dalībvalstis pieņemt pirmo 
Eiropas ekoloģisko nodokli vēlākais 2009. gadā; mudina Komisiju izskatīt iespēju 
ieviest Eiropas Savienības līmeņa pudeļu un skārda taras nodošanas sistēmu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 53
29. punkts

29. atbalsta ekoloģisko nodokļu ieviešanu dalībvalstīs; uzsver, ka tie, tāpat kā citi tirgus 
instrumenti, ir piesārņojuma samazināšanas efektīvas politikas nepieciešams 
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nosacījums; (svītrojums)

Or. nl

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 54
30. punkts

30. (svītrojums) uzsver, ka ar tirgus instrumentu palīdzību vēl var radīt reālas iespējas 
vides aizsardzības jomā; aicina Komisiju izstrādāt atbilstīgus ierosinājumus;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 55
30.a punkts (jauns)

30.a aicina Komisiju gan Eiropas Savienībā, gan trešās valstīs, kā arī starptautiskās 
organizācijās atzīt, veicināt un atbalstīt jaunu, ilgtspējīgāku saimnieciskās darbības 
veidu, tādu kā sociālā un solidārā ekonomika un godīga tirdzniecība, attīstību;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 56
32. punkts

32. uzsver, ka jauninājumi vides tehnoloģiju jomā ir vides jomas ilgtspējīgas attīstības 
galvenais virzītājspēks un ka valsts līmenī īstenoti pasākumi nolūkā mainīt 
ražošanas un patēriņa ieradumus varētu būt lietderīgi kā „atbalsts darbības 
uzsākšanai”;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 57
32. punkts

32. uzskata, ka, pat ja vides tehnoloģijas sniedz būtisku ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības 
mērķu īstenošanā, ar tām vien nepietiks, lai risinātu vides problēmas; mudina ātri 
pieņemt un piemērot pasākumus, kas vajadzīgi, lai mainītu mūsu ražošanas, aprites un 
patēriņa veidu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 58
32.a punkts (jauns)

32.a aicina Eiropas Savienību pastiprināt centienus un pieņemt lēmumus, lai tā kļūtu 
par pasaules taupīgāko ekonomiku resursu un enerģijas izmantošanas ziņā; uzsver, 
ka šādu mērķu īstenošana tai ļautu iegūt lielāku neatkarību un drošību resursu un 
enerģijas apgādes jomā, kā arī ļautu savstarpēji nesaistīt ekonomikas izaugsmi un 
dabas resursu izmantošanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 59
34. punkts

34. aicina Komisiju un Padomi, ņemot vērā finansiālo, sociālo un ekonomikas 
ilgtspējību, padziļināt diskusijas par aizstāšanas principu tā, lai radītu jaudīgu 
virzītājspēku pētniecības, kā arī jaunu, videi un veselībai draudzīgāku tehnoloģiju 
attīstības jomā;

Or. de

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 60
36. punkts

36. aicina Komisiju un dalībvalstis ar zinātniski pamatotām metodēm pilnveidot 
izglītošanu par vides jautājumiem, iekļaut to pamatizglītības programmās kā 
pilntiesīgu mācību priekšmetu, kā arī ieviest informēšanas un izpratnes veicināšanas 
programmas pieaugušajiem;
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Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 61
37.a punkts (jauns)

37.a pauž nožēlu par ierosinājumu efektivitātes trūkumu saistībā ar cīņu pret nabadzību, 
sociālo izstumtību un nevienlīdzības palielināšanos; prasa Eiropas Komisijai 
iesniegt konkrētus pasākumus un iniciatīvas, lai līdz 2010. gadam šajās jomās 
sasniegtu būtisku progresu; tāpat arī sagaida, ka dalībvalstis pieņems konkrētus 
lēmumus un pasākumus nolūkā ātri un ievērojami samazināt nabadzību, sociālo 
izstumtību, bezdarbu un nevienlīdzību; uzskata, ka liberalizācijas politika nesniedz 
risinājumu šīm problēmām;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 62
37.b punkts (jauns)

37.b sagaida, ka Eiropas Savienība uzņemsies stingras un noteiktas saistības pastiprināt 
Eiropas sociālo modeli; uzsver, ka tādu finansējumu, kas garantē kvalitatīvu sociālo 
un sistēmu, nav iespējams nodrošināt bez pastiprinātas solidaritātes; aicina Eiropas 
Komisiju izstrādāt sociālās situācijas novērtēšanas rādītājus un tos integrēt 
Savienības vispārējā novērtējuma analīzē;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 63
38. punkts

38. atzinīgi vērtē to, ka beidzot ir pieņemta pirmā tematiskā stratēģija; (svītrojums) prasa 
Komisijai panākt, lai cik vien ātri iespējams un vēlākais līdz 2006. gada vasarai būtu 
pieņemtas visas paziņotās tematiskās stratēģijas;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 64
39.a punkts (jauns)

39.a aicina Komisiju saistībā ar savu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšanas 
ierosinājumu sniegt ambiciozākus priekšlikumus minētās stratēģijas īstenošanas 
uzraudzības jomā; uzsver, ka pārskatītā stratēģija katru gadu ir jāizvērtē, kā to 
nolēma Gēteborgas Eiropadomē 2001. gadā; prasa, lai vidējā termiņā, kā arī pēc 
vajadzības šo novērtējumu papildina ar pasākumiem un ierosinājumiem nolūkā 
sasniegt sākotnēji noteiktos mērķus; atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta dalību šajā 
izvērtēšanā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Margrete Auken

Grozījums Nr. 65
43.a punkts (jauns)

43.a aicina oficiāli apspriesties ar Eiropas Parlamentu par Komisijas ierosinājumu 
pārskatīt ilgtspējīgas attīstības stratēģiju pēc tās publicēšanas;

Or. en


