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Rezolūcijas priekšlikums

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.1
Atsauce, 3.a ievilkums (jauns)

- ņemot vērā paziņojumus, ko G8 augstākā līmeņa sanāksmē Glenīglā izteica 
24 starptautiskās uzņēmējdarbības līderi, kas pārstāv Pasaules Ekonomikas forumu, 
piemēram, par nepieciešamību noteikt ilgtermiņa klimata stabilizācijas mērķus,

Or. en

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 2
B apsvērums

B. tā kā jau pašreiz ir vērojamas klimata pārmaiņu pazīmes, piemēram, aizvien biežākas 
un spēcīgākas laika apstākļu radītas katastrofas, kā arī kūst ledāji un mūžīgais 
sasalums; iepriekšējā desmitgadē ekonomiskie zaudējumi laika apstākļu izraisīto 
dabas katastrofu dēļ ir sešas reizes lielāki salīdzinājumā ar 1960. gadu;

Or. en
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Iesniedza Andres Tarand

Grozījums Nr.3
B apsvērums

B. tā kā jau pašreiz ir vērojamas klimata pārmaiņu pazīmes, piemēram, kūst polārais 
ledus un mūžīgais sasalums, kā arī notiek aizvien biežākas un spēcīgākas laika 
apstākļu radītas katastrofas; iepriekšējā desmitgadē ekonomiskie zaudējumi laika 
apstākļu izraisīto dabas katastrofu dēļ ir sešas reizes lielāki salīdzinājumā ar 
1960. gadu;

Or. en

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.4
C apsvērums

C. tā kā lielākā atbildība par SEG emisijām atmosfērā gan pašreiz, gan pagātnē ir 
rūpnieciski attīstītajām valstīm; un tā kā jaunattīstības valstis varētu visvairāk ciest no 
klimata svārstībām, un tā kā rūpnieciski attīstītajām valstīm jāuzņemas galvenā 
atbildība, sniedzot palīdzību valstīm ar zemiem ienākumiem, lai tās pielāgotos klimata 
pārmaiņām, kā arī pēc pielāgošanās sniedzot tām tehnoloģisku un finansiālu 
palīdzību;

Or. nl

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.5
D apsvērums

D. tā kā (svītrojums) jau pašreiz, 2005. gadā, saistības par emisiju samazināšanu laika 
periodā pēc 2012. gada jānosaka ļoti drīz, un tā kā līdz ar to šim uzdevumam jābūt ar 
visaugstāko prioritāti 11. Pušu konferencē Monreālā;

Or. nl

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.6
D apsvērums

D. tā kā Kioto protokols paredz, ka sarunas par saistībām attiecībā uz emisiju 
samazināšanu laika periodā pēc 2012. gada sāksies 2005. gadā, un līdz ar to šim 
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uzdevumam jābūt ar visaugstāko prioritāti 11. Pušu konferencē un 1. Pušu 
konferencē un sēdē Monreālā;

Or. en

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.7
Da apsvērums (jauns)

Da. tā kā tuvākajā laikā jānosaka turpmākie mērķi, lai viestu skaidrību par 
ieguldījumiem attiecībā uz enerģijas avotiem ar zemu oglekļa saturu, tehnoloģijām 
ar zemu siltumnīcefekta gāzu emisiju un atjaunojamo enerģiju, un lai novērstu 
ieguldījumus nesaderīgā enerģētikas infrastruktūrā;

Or. en

Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.8
E apsvērums

E. tā kā, lai īstenotu galveno UNFCCC mērķi, proti, novērstu bīstamas klimata 
pārmaiņas, saskaņā ar jaunākajiem zinātniskajiem ziņojumiem vajadzētu panākt SEG 
koncentrāciju zem 400 ppm CO2 ekv., (svītrojums) un tādējādi tuvākajā nākotnē 
nepieciešama lielākā emisiju samazināšana;

Or. fr

Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.9
Ea apsvērums (jauns)

Ea. tā kā būtiski palielinot ieguldījumus jaunā ražošanas jaudā, lielākā mērā izmantojot 
videi draudzīgas tehnoloģijas un enerģijas avotus, palīdzēs samazināt SEG emisijas 
atbilstīgi Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām, kā arī tā rezultātā var 
pieaugt ES enerģētikas nozares neatkarība;

Or. fr
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Iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr.10
Fa apsvērums (jauns)

Fa. tā kā ietekmi uz klimatu var ievērojami mazināt, veicot labāku sociālo plānošanu;

Or. sv

Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.11
Fb apsvērums (jauns)

Fb. tā kā priekšlikumā direktīvai par enerģijas galapatēriņa efektivitāti un 
energoapgādes pakalpojumiem noteikti mērķi, kas attiecas uz daudzām jomām, bet 
tie nav saistoši un neparedz apmierinošus plānus piesārņojošu vielu emisiju 
samazināšanai un efektīvus pasākumus cīņai ar klimata pārmaiņām; tā kā 
Parlaments vairākkārt atkārtojis savu pausto viedokli 2001. gada 14. marta 
rezolūcijā par Komisijas rīcības plānu energoefektivitātes uzlabošanai Eiropas 
Kopienā 1, konkrēti to, ka gala patēriņa enerģijas intensitātes samazinājums gadā 
par 2,5 % ir zemākais racionālais mērķis;

Or. fr

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.12
G apsvērums

G. tā kā ļoti vēlama ir lielāka iedzīvotāju iesaistīšana vispārējos centienos samazināt 
emisiju daudzumu un attīstīt noturīgāku dzīvesveidu, un tā kā brīvā tirgus 
ekonomikas apstākļos, nenosakot pārmērīga patēriņa un ražošanas ierobežojumus, 
SEG emisijas tikai pieaugs;

Or. nl

Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.13
Ha apsvērums (jauns)

Ha. tā kā SEG emisiju samazināšanai paredzēto pasākumu izmaksas kompensēs 
  

1 OV C 343, 16.9.2003., 190. lpp.
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ieguvums no ierobežojuma nepieļaut Zemes gaisa temperatūras paaugstināšanos 
vairāk kā par 2°C(*), jo tiks novērsts kaitējums un zaudējumi, ko citādi varētu radīt 
klimata pārmaiņas pasaulē;

(*) salīdzinot ar pirmsindustrializācijas laika temperatūras līmeni

Or. fr

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.14
I apsvērums

I. tā kā mums vairs nevajadzētu būt atkarīgiem no ekonomikas, kas balstās uz fosilo
kurināmo (svītrojums); tā kā (svītrojums) ir jāpalīdz jaunattīstības valstīm, kurām ir 
lieli atjaunojamās enerģijas resursi, bet pašreiz nav to izmantošanai nepieciešamās 
tehnoloģijas;

Or. nl

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.15
1. punkts

1. uzsver, ka ES klimata pārmaiņu samazināšanas stratēģijas pamatā jābūt sešvirzienu pieejai:
– ievērot Kioto protokola pamatelementus — saistoši siltumnīcefekta gāzu emisiju 

mērķlielumi, vispārēja emisiju ierobežošanas un tirdzniecības sistēma un elastīgi 
mehānismi;

– uzsākt būtisku emisiju samazināšanu katrā valstī, sākot samazināt iekšzemes emisijas 
vismaz par 30 % līdz 2020. gadam;

– veikt pasākumus, lai iesaistītu citas lielākās valstis, jo īpaši ASV;
– attīstīt stratēģisko partnerību ar tādām valstīm kā Ķīna, Dienvidāfrika, Brazīlija un 

Indija, lai palīdzētu tām izstrādāt noturīgas enerģētikas stratēģiju un nodrošinātu šo valstu 
līdzdalību centienos samazināt klimata pārmaiņas;

– aktīvi veicināt noturīgas enerģētikas tehnoloģiju pētniecību un jaunradi un novērst 
“nesaprātīgas” iniciatīvas, tādas kā fosilā kurināmā subsidēšana, kā arī ārējo izmaksu, 
tostarp klimata pārmaiņu izmaksu, internalizēšana enerģijas ražošanas cenā;

– sekmēt plašāku tiešu Eiropas iedzīvotāju iesaistīšanu klimata pārmaiņu samazināšanā, 
nodrošinot detalizētas informācijas sniegšanu par oglekļa saturu ražojumos un 
pakalpojumu nodrošināšanā, nākotnē paredzot iespēju ieviest personalizētu tirdzniecības 
kvotu sistēmu; 

Or. en
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Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.16
1. punkta 1. ievilkums

- ievērot Kioto protokolu, nosakot galīgus un saistošus robežlielumus rūpnieciski 
attīstītajām valstīm;

Or. nl

Iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr.17
1. punkta 5.a ievilkums (jauns)

- ar Eiropas un valstu tiesību aktu palīdzību panākt lielāku energoefektivitāti un 
pazemināt to tehnoloģiju izmaksas, kas samazina ietekmi uz klimatu;

Or. sv

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.18
1. punkta 6. ievilkums

- sekmēt plašāku tiešu Eiropas iedzīvotāju iesaistīšanu klimata pārmaiņu samazināšanā, 
nodrošinot detalizētas informācijas sniegšanu par oglekļa saturu ražojumos un 
pakalpojumu nodrošināšanā (svītrojums);

Or. nl

Iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr.19
1. punkta 6.a ievilkums (jauns)

- prasīt politiskās sistēmas atbildību par pasākumu veikšanu, lai iedzīvotāji varētu 
samazināt savu ietekmi uz klimatu;

Or. sv
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Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.20
2. punkts

2. aicina Komisiju un dalībvalstis 1. Pušu konferencē un sēdē iesniegt priekšlikumu 
apsvērumus turpmākajai klimata programmai laika periodam pēc 2012. gada, 
pamatojoties uz vispārējo mērķi, saskaņā ar kuru planētas vidējā temperatūra nedrīkst 
paaugstināties vairāk kā par 2°C, salīdzinot ar temperatūru pirmsindustrializācijas 
laikmetā; uzsver, ka šiem priekšlikumiem jābalstās uz taisnīguma, noturības, 
atbildības un rīcībspējas principiem;

Or. en

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.21
2. punkts

2. aicina ES vadību 11. Pušu konferencē iesniegt priekšlikumus turpmākajai klimata 
programmai, pamatojoties uz vispārējo mērķi, saskaņā ar kuru planētas vidējā 
temperatūra nedrīkst palielināties vairāk kā par 2°C, salīdzinot ar temperatūru 
pirmsindustrializācijas laikmetā; aicina ES delegāciju pārliecināt citas puses par 
savu apņemšanos turpināt Kioto protokola ievērošanu, nosakot galīgus un saistošus 
emisiju ierobežojumus rūpnieciski attīstītajām valstīm, vienlaikus cenšoties panākt 
atbilstīgu saistību uzņemšanos no jaunattīstības valstīm;

Or. nl

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.22
2. punkts

2. aicina ES vadību 11. Pušu konferencē un 1. Pušu konferencē un sēdē iesniegt 
priekšlikumus turpmākajai klimata programmai, pamatojoties uz vispārējo mērķi, 
saskaņā ar kuru planētas vidējā temperatūra nedrīkst paaugstināties vairāk kā par 2°C, 
salīdzinot ar temperatūru pirmsindustrializācijas laikmetā; uzsver, ka šiem 
priekšlikumiem jābalstās uz taisnīguma, noturības, atbildības un rīcībspējas 
principiem; uzsver, ka 11. Pušu konferencē un 1. Pušu konferencē un sēdē 
jāvienojas par skaidru un terminētu procesu starptautiskā līguma par klimatu pēc 
2012. gada apspriešanai, un iesaka, ka šim procesam jābūt saskaņā ar Kioto 
protokolu, ne tikai ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām;

Or. en
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Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.23
3. punkts

3. uzskata, ka turpmākajai sistēmai jābalstās uz kopēju, bet diferencētu atbildību ar 
mērķi slēgt līgumus un panākt konverģenci, uz turpmāku un straujāku emisiju 
samazināšanu, kā arī aizvien jaunu valstu iesaistīšanu emisiju samazināšanas procesā; 
uzsver, ka visi emisiju ierobežošanas mērķlielumi jāpamato ar jaunākajiem zinātnes 
atzinumiem, lai nepieļautu planētas vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanos 
vairāk kā par 2°C, pamatojoties uz racionālu pārliecību; turklāt uzsver, ka visiem 
paredzētajiem pasākumiem jābūt rentabliem, un tādēļ par ilgtermiņa mērķi jānosaka 
uz emisiju ierobežošanu un tirdzniecību balstīta pasaules oglekļa tirgus izveide;

Or. en

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.24
3. punkts

3. uzskata, ka turpmākajai sistēmai jābalstās uz kopēju, bet diferencētu atbildību, uz 
turpmāku un straujāku emisiju samazināšanu, kā arī aizvien jaunu valstu iesaistīšanu 
emisiju samazināšanas procesā; uzsver, ka visiem paredzētajiem pasākumiem jābūt 
rentabliem, un tādēļ par ilgtermiņa mērķi jānosaka uz emisiju ierobežošanu un 
tirdzniecību balstīta pasaules oglekļa tirgus izveide; turklāt atzīmē, ka rentabilitātes 
aprēķinos jāiekļauj bezdarbības radītās izmaksas un paredzamais saimnieciskais 
ieguvums no agrīnas rīcības un inovācijas, kā arī no tehnoloģiju apguves, kas 
pazeminās klimata pārmaiņu samazināšanas izmaksas;

Or. en

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.25
3. punkts

3. uzskata, ka turpmākajai sistēmai jābalstās uz kopēju, bet diferencētu atbildību, uz 
turpmāku un straujāku emisiju samazināšanu, kā arī aizvien jaunu valstu iesaistīšanu 
emisiju samazināšanas procesā; uzsver, ka visiem paredzētajiem pasākumiem jābūt 
rentabliem, un tādēļ par ilgtermiņa mērķi jānosaka uz emisiju ierobežošanu 
(svītrojums) balstīta pasaules oglekļa tirgus izveide; 

Or. nl
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Iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr.26
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Eiropadomes secinājumus 2005. gada 23. martā Briselē, jo īpaši attiecībā 
uz rūpnieciski attīstītajām valstīm noteikto prasību samazināt emisijas par 15-20 % 
līdz 2020. gadam; (svītrojums)

Or. es

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.27
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Eiropadomes secinājumus 2005. gada 23. martā Briselē, jo īpaši attiecībā 
uz rūpnieciski attīstītajām valstīm noteikto prasību samazināt emisijas par 15-20 % 
līdz 2020. gadam; tomēr prasa, lai noteiktu arī emisiju samazināšanas mērķlielumus 
ilgākā laika periodā, un ierosina samazināt emisijas par 60-80 % līdz 2050. gadam; 
uzsver, ka visi emisiju samazināšanas mērķlielumi jāpamato ar jaunākajiem 
zinātnes pētījumiem, lai planētas vidējās gaisa temperatūras paaugstināšanos par 
2°C varētu pamatot ar nešaubīgi racionālām zināšanām;  

Or. nl

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.28
4. punkts

4. atzinīgi vērtē Eiropadomes secinājumus 2005. gada 23. martā Briselē, jo īpaši attiecībā 
uz rūpnieciski attīstītajām valstīm noteikto prasību samazināt emisijas par 15-20 % 
līdz 2020. gadam; tomēr prasa, lai noteiktu arī emisiju samazināšanas mērķlielumus 
ilgākā laika periodā, un ierosina samazināt emisijas par 60-80 % līdz 2050. gadam; 
vēlreiz atkārto, ka saskaņā ar papildināmības principu vismaz puse no 
samazinājuma apjoma jāpanāk valsts iekšienē; 

Or. en
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Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.29
5. punkts

5. uzsver, ka efektīvai klimata pārmaiņu apturēšanai nepieciešama būtiska energosistēmu 
un transporta sistēmu pārveidošana un ka šai pārveidošanai jākļūst par Lisabonas 
stratēģijas dzinējspēku, lai palielinātu izaugsmi un konkurētspēju, kā arī sekmētu 
eksporta pieaugumu; aicina ES izstrādāt stratēģiju, lai Eiropas ekonomikai būtu 
visaugstākā energoefektivitāte pasaulē, nosakot ikgadējos enerģijas intensitātes 
samazinājuma mērķlielumus 2,5-3 % apmērā;

Or. en

Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.30
5. punkts

5. uzsver, ka efektīvai klimata pārmaiņu samazināšanai nepieciešama būtiska 
energosistēmu, transporta sistēmu un ēku siltumapgādes projektēšanas pārveidošana 
un ka šai pārveidošanai jākļūst par Lisabonas stratēģijas dzinējspēku, lai palielinātu 
izaugsmi un konkurētspēju (svītrojums);

Or. fr

Iesniedza 

Grozījums Nr.31

5. punkts

5. uzsver, ka efektīvai klimata pārmaiņu samazināšanai nepieciešama būtiska 
energosistēmu un transporta sistēmu pārveidošana, un aicina Eiropas Komisiju 
izstrādāt stratēģiju, lai Eiropas ekonomikai būtu visaugstākā energoefektivitāte 
pasaulē, nosakot ikgadējos efektivitātes pieauguma mērķlielumus 3 līdz 5 % 
robežās;

Or. nl
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Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.32
5. punkts

5. uzsver, ka efektīvai klimata pārmaiņu apturēšanai nepieciešama būtiska energosistēmu 
un transporta sistēmu pārveidošana un ka šai pārveidošanai jākļūst par Lisabonas 
stratēģijas dzinējspēku, lai palielinātu izaugsmi un konkurētspēju, kā arī sekmētu 
eksporta pieaugumu; aicina ES izstrādāt stratēģiju, lai Eiropas ekonomikai būtu 
visaugstākā energoefektivitāte pasaulē, nosakot ikgadējos efektivitātes pieauguma 
mērķlielumus 3 % apmērā;

Or. en

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.33
5.a punkts (jauns)

5.a atzīst, ka novēlota rīcība palielinās kaitīgas ietekmes uz vidi rašanās risku un 
sadārdzinās izmaksas; turklāt uzskata, ka vispārējā emisiju samazināšana nedrīkst 
izraisīt citus apdraudējumus, piemēram, saslimšanas riskus, radioaktīvos 
atkritumus, ieroču izplatīšanu vai terorismu, un līdz ar to jāturpina ieviest tīras 
attīstības un kopīgas izpildes mehānismu vai līdzīgas shēmas, lai nepieļautu 
kodoldarbības; 

Or. en

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.34
5.b punkts (jauns)

5.b atzīmē, ka IPCC jau 1996. gadā nolēma, ka kodolenerģija nav risinājums klimata 
pārmaiņu novēršanai, jo tādēļ būtu nepieciešama aptuveni 70 reaktoru celtniecība 
gadā līdz pat 2100. gadam, tikai lai palielinātu nodrošinājumu ar elektroenerģiju 
47 % apmērā no pasaules pieprasījuma;

Or. en
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Iesniedza Åsa Westlund

Grozījums Nr.35
5.c punkts (jauns)

5.c uzskata, ka ES un dalībvalstīm ir jāizskata un jāpārstrādā sociālās plānošanas 
instrumenti, lai samazinātu ietekmi uz klimatu, jo īpaši attiecībā uz plānošanu un 
jauniem ieguldījumiem transporta sistēmās un jaunos dzīvojamos un rūpniecības 
rajonos;

Or. sv

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.36
6. punkts

6. uzsver, ka daudzas SEG emisiju samazināšanai nepieciešamās tehnoloģijas jau pastāv; 
tomēr to iekļūšanu tirgū kavē daudzi šķēršļi un nesaprātīga rīcība, tāda kā fosilā 
kurināmā subsidēšana; tādēļ aicina Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus, lai 
aizliegtu šādu subsidēšanu, un tā vietā izveidot pareizu struktūru, lai palielinātu 
energoefektīvu, zema oglekļa vai bezoglekļa tehnoloģiju izmantošanu, un, nosakot 
vispārējas valsts iepirkumu procedūras, aicina samazināt šādu tehnoloģiju izmaksas; 
turklāt prasa izveidot Ārkārtas programmu — līdzīgu ASV 60. gadu programmai 
Apollo — ,lai veicinātu pētniecību un jaunradi noturīgas enerģētikas atbalstam;

Or. en

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.37
6. punkts

6. uzsver, ka daudzas SEG emisiju samazināšanai nepieciešamās tehnoloģijas jau pastāv; 
tomēr to ieviešanu kavē daudzi šķēršļi un nesaprātīga rīcība, tāda kā fosilā kurināmā 
subsidēšana; tādēļ mudina ES vadību izveidot pareizu struktūru, lai palielinātu 
energoefektīvu, zema oglekļa vai bezoglekļa tehnoloģiju izmantošanu, un ar valsts 
iepirkumu procedūrām aicina samazināt šādu tehnoloģiju izmaksas; turklāt prasa, lai 
Septītajā pamatprogrammā galvenā uzmanība būtu pievērsta pētniecībai un 
jaunradei, atbalstot jomas, kas saistītas ar klimata pārmaiņu mazināšanu;

Or. en
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Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.38
6.a punkts (jauns)

6.a ņemot vērā, ka lielu — ja ne lielāko — ES enerģētikas infrastruktūras daļu vajadzēs 
pārstrukturēt nākamajās desmitgadēs, aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus, lai 
nodrošinātu, ka visus ieguldījumus enerģētikas infrastruktūrā ES robežās realizē, 
pielietojot vislabākās pieejamās tehnoloģijas attiecībā uz fosilo kurināmo ar zema 
vai nulles līmeņa emisijām;

Or. en

Iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr.39
6.b punkts (jauns)

6.b atzīmē, ka oglekļa piesaistīšanas un uzglabāšanas metodes nevar novērst 
nereģeneratīvo enerģijas avotu izmantošanu, un tādējādi tas ir tikai pagaidu 
risinājums, lai novērstu CO2 izplūdi atmosfērā, līdz ar to oglekļa piesaistīšanu un 
uzglabāšanu nevar uzskatīt par noturīgu vides aizsardzības metodi un resursi 
jāizlieto reāliem risinājumiem, tādiem kā dažādi atjaunojamās enerģijas veidi un 
energotaupības tehnoloģijas.

Ir būtiski arī izskaidrot, ka izmantojot dabasgāzi kā kurināmo, SEG emisijas tikai 
pieaug, un attiecībā uz vides ietekmi izmantot dabasgāzi ir tikai nedaudz labāk kā 
pārējos fosilā kurināmā veidus;  

Or. en

Iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr.40
6.c punkts (jauns)

6.c aicina Komisiju un dalībvalstis veikt skaidrus un konkrētus ieguldījumus tīras 
attīstības mehānisma un tā pārvaldes iestāžu eventuālajā reformā, lai paātrinātu tās 
īstenošanu un veicinātu plašāku privātā sektora iesaistīšanu, tādējādi radot 
nepieciešamos priekšnoteikumus reformas īstenošanai līdz 2012. gadam; 

Or. en
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Iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr.41
6.d punkts (jauns)

6.d norāda uz vajadzību atbalstīt ar kosmosa tehniskām sistēmām saistītu jaunu 
tehnoloģiju izstrādi, lai analizētu dabas katastrofas no kosmosa, tādējādi 
prognozējot un samazinot to postošās sekas;

Or. es

Iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr.42
6.e punkts (jauns)

6.e ar bažām norāda uz kravu pārvadājumu pieaugumu, aicina Komisiju aprēķināt 
kravu pārvadājumu radītās CO2 emisijas un prasa Komisijai izstrādāt inovatīvas 
metodes kravu pārvadājumu radītā CO2 piesārņojuma noteikšanai;

Or. nl

Iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr.43
6.f punkts (jauns)

6.f uzskata, ka klimata pārmaiņu un dabas katastrofu novēršanai nepieciešamās 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības komplicētība, kā arī ar to saistītais pārrobežu 
aspekts, izvirza prasību rast risinājumu Eiropas līmenī, kas pārsniegtu reģionālās 
un valsts subsidiaritātes principu;

Or. es

Iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr.44
6.g punkts (jauns)

6.g aicina tās ES valstu vadības, kas to vēl nav veikušas, ieguldīt resursus 
papildfinansējuma fondā, lai nodrošinātu, ka tīras attīstības mehānisma valde var 
īstenot savas pilnvaras, lai izveidotu nevainojamas darbības efektīvu mehānismu;
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Or. en

Iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr.45
7. punkts

7. uzsver, ka kritiski jāvērtē transporta nozares attīstība, jo tā rada apmēram 30 % no 
Kopienas CO2 emisijām, no kurām aptuveni 85 % emisiju rada autotransports, 
kamēr dzelzceļa transporta energoefektivitāte ir 5 reizes lielāka, līdz ar to aicina 
palielināt dzelzceļa un vispārējā sabiedriskā transporta, tostarp pilsētas sabiedriskā 
transporta, izmantošanu. Turklāt izsaka nožēlu, ka brīvprātīga vienošanās ar 
automobiļu ražotājiem nav devusi vēlamos rezultātus; tādēļ aicina izstrādāt stingru 
pasākumu politiku, lai samazinātu transporta radīto emisiju daudzumu, tostarp nosakot 
obligātus mērķlielumus no fosilā kurināmā atvasinātajām CO2 emisijām no jauniem 
transportlīdzekļiem — kā vidējo maksimālo mērķlielumu 2012. gadā pārdotam 
transportlīdzeklim noteikt 120 g CO2/km —, kā arī izstrādāt novatoriskāku teritoriālās 
plānošanas politiku; 

Or. en

Iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr.46
7. punkts

7. uzsver, ka kritiski jāvērtē transporta nozares attīstība, un izsaka nožēlu, ka brīvprātīga 
vienošanās ar automobiļu ražotājiem nav devusi vēlamos rezultātus; tādēļ aicina
izstrādāt stingru pasākumu politiku, lai samazinātu transporta radīto emisiju 
daudzumu, tostarp nosakot obligātus mērķlielumus no fosilā kurināmā atvasinātajām 
CO2 emisijām, ko rada jauni transportlīdzekļi; sagaida noteiktus un reālus 
pasākumus; pauž nožēlu, ka autotransporta nozarē noteiktajā laika posmā nespēj 
īstenot prasības par emisiju mērķlielumu 140 gm/km; prasa noteikt juridiski 
pamatotu ierobežojumu 80-100 gm/km ilgākā laika posmā; prasa arī ieviest emisiju 
tirdzniecības tiesību sistēmu autotransporta nozarē, lai nozarē var turpināt emisiju 
samazināšanu par viszemākajām izmaksām; aicina Komisiju izstrādāt inovatīvus 
pasākumus, lai šajā nozarē panāktu straujāku SEG emisiju samazināšanu;  

Or. nl
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Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.47
7. punkts

7. uzsver, ka kritiski jāvērtē transporta nozares attīstība, un izsaka nožēlu, ka brīvprātīga 
vienošanās ar automobiļu ražotājiem nav devusi vēlamos rezultātus; tādēļ aicina 
izstrādāt stingru pasākumu politiku, lai samazinātu transporta radīto emisiju 
daudzumu, tostarp nosakot obligātus mērķlielumus no fosilā kurināmā atvasinātajām 
CO2 emisijām, ko rada jauni transportlīdzekļi — kā vidējo maksimālo mērķlielumu 
2010. gadā pārdotam transportlīdzeklim noteikt 120 g CO2/km —, kā arī izstrādāt 
mērķtiecīgu sabiedriskā transporta atbalsta politiku un novatoriskāku teritoriālās 
plānošanas politiku, tostarp pasākumus kravu pārvadājumu novirzīšanai no 
autoceļiem uz dzelzceļu un jūras ceļiem; efektīvākas dzelzceļa sistēmas attīstības 
pasākumi jāattiecina gan uz pasažieru, gan uz kravu pārvadājumiem;

Or. en

Iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr.48
7. punkts

7. uzsver, ka kritiski jāvērtē transporta nozares attīstība, un izsaka nožēlu, ka brīvprātīga 
vienošanās ar automobiļu ražotājiem nav devusi vēlamos rezultātus; tādēļ aicina 
izstrādāt stingru pasākumu politiku, lai samazinātu transporta radīto emisiju 
daudzumu, tostarp nosakot obligātus mērķlielumus no fosilā kurināmā atvasinātajām 
CO2 emisijām, ko rada jauni transportlīdzekļi — kā vidējo maksimālo mērķlielumu 
2012. gadā pārdotam transportlīdzeklim noteikt 120 g CO2/km un attīstīt 
hibrīdpiedziņas transportlīdzekļu ražošanu —, kā arī izstrādāt novatoriskāku teritoriālās 
plānošanas politiku; bez tam Komisijai jāizveido to galveno darbu projektu saraksts, 
kas saistās ar kombinēto autoceļu un dzelzceļu transportu un ātrvilcienu satiksmi 
nolūkā ierobežot ceļu satiksmi, un, lai paātrinātu šo galveno programmu 
īstenošanu, jāpaziņo par īpaša Eiropas aizdevumu instrumenta izveidi;

Or. fr

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.49
7. punkts

7. uzsver, ka kritiski jāvērtē transporta nozares attīstība, un izsaka nožēlu, ka brīvprātīga 
vienošanās ar automobiļu ražotājiem nav devusi vēlamos rezultātus; tādēļ aicina 
izstrādāt stingru pasākumu politiku, lai samazinātu transporta radīto emisiju 
daudzumu, tostarp nosakot obligātus mērķlielumus no fosilā kurināmā atvasinātajām 
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CO2 emisijām, ko rada jauni transportlīdzekļi; iesaka kā vidējo maksimālo 
mērķlielumu 2010. gadā pārdotam transportlīdzeklim noteikt 120 g CO2/km, lai 
samazinātu vidējo kopējo emisiju daudzumu no transportlīdzekļiem līdz 60g 
CO2/km 2020. gadā (citu starpā, nosakot ātruma ierobežojumus ES mērogā un 
zemākos pieļaujamos degvielas ekonomijas standartus) —, kā arī izstrādāt 
novatoriskāku teritoriālās plānošanas politiku

Or. en

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.50
7.a punkts (jauns)

7.a ciktāl tas attiecas uz autotransportu, ievērojot Līguma 174. panta 2. punktā noteikto 
principu “maksā piesārņotājs”, uzskata, ka autovadītājiem, kas izvēlas personīgos 
transportlīdzekļus, kuru radītās emisijas pārsniedz 120 g CO2/km, par šīm 
privilēģijām ir jāmaksā, un prasa Komisijai ierosināt priekšlikumus šī jautājuma 
reglamentēšanai; aicina Komisiju izpētīt panākumus klimata pārmaiņu 
samazināšanā, ļaujot visām dalībvalstīm izmantot Zviedrijas un Somijas 
standartiem atbilstošus smagkravas automobiļus; kā arī iespējami drīz ziņot par 
rezultātiem;

Or. en

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.51
7.b punkts (jauns)

7.b ciktāl tas attiecas uz dzelzceļa transportu, uzskata, ka ES dzelzceļa kravu 
pārvadājumu tīkla sadrumstalotība un daudzās, atlikušās sastrēgumu veidošanās 
vietas šobrīd rada būtisku netiešu ietekmi uz transporta nozares emisiju apjomu, jo 
īpaši, ja ņem vērā pārvadāto dzelzceļa kravu apjomu ES salīdzinājumā ar apjomu 
ASV, un tāpēc aicina Komisiju tās pārskatā par Eiropas klimata pārmaiņu 
programmu (EKPP) iekļaut priekšlikumus Eiropas ātrgaitas dzelzceļa kravu 
pārvadājumu tīkla izveidei, lai atrisinātu kravu pārvadājumu tīkla sadrumstalotību 
un likvidētu atlikušās sastrēgumu veidošanās vietas infrastruktūrā;

Or. en
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Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.52
7.c punkts (jauns)

7.c atbalsta Komisijas priekšlikumu lielu daļu no kravu autopārvadājumu apjoma 
novirzīt uz videi draudzīgākiem transporta veidiem; aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumus, kuru mērķis ir stabilizēt vai samazināt satiksmes apjomus Eiropas 
Savienībā no šī brīža līdz 2010. gadam;

Or. fr

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.53
7.d punkts (jauns)

7.d vēlreiz atkārto Parlamenta prasību par starptautisko avioreisu un kuģu satiksmes 
radīto emisiju iekļaušanu emisiju samazināšanas mērķlielumu programmā no 
2012. gada; 

Or. en

Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.54
7.e punkts (jauns)

7.e aicina dalībvalstis fosilajam kurināmajam paredzētās subsīdijas novirzīt uz tīrākiem 
un videi draudzīgākiem enerģijas avotiem; konstatē, ka pašreizējā situācija ir viens 
no enerģijas tirgus liberalizācijas un šīs nozares privatizācijas veidiem, kā rezultātā 
enerģijas cenas ir zemākas nekā tām vajadzētu būt; pauž nožēlu, ka, neskatoties uz 
relatīvi neseno degvielas krīzi, ne dalībvalstis, ne Komisija neveica pasākumus, lai 
vismaz veicinātu energotaupību;

Or. fr

Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.55
7.f punkts (jauns)

7.f atbalsta dabas resursu nodokļu ieviešanu Kopienas mērogā; uzsver, ka, līdzīgi 
citiem tirgus instrumentiem, tie ir būtiski, lai īstenotu efektīvu piesārņojuma 
samazināšanas politiku; aicina Komisiju iesniegt priekšlikumus un dalībvalstis 
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ieviest pirmo Eiropas dabas resursu nodokli vēlākais 2009. gadā;

Or. fr

Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.56
7.g punkts (jauns)

7.g atbalsta Komisijas priekšlikumu par tematisku stratēģiju pilsētvides attīstībai, lai 
uzlabotu pilsētas teritoriju kvalitāti, jo īpaši gaisa kvalitāti; attiecībā uz klimata 
pārmaiņām uzskata, ka par prioritārām jānosaka divas politikas jomas: sabiedriskā 
transporta pakalpojumu attīstība, izmantojot tīras vai mazāk piesārņojošas 
tehnoloģijas, un tādu būvniecības metožu veicināšana, kas ir noturīgas un ar augstu 
vides kvalitāti (HEQ);

Or. fr

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.57
8. punkts

8. lai apliecinātu nepārprotamu ES vadību pirms 2012. gada sarunām, aicina Komisiju
iesniegt īpašus tiesību aktu projektus, lai paplašinātu Celtniecības direktīvas jomu, un 
aktualizēt Biodegvielas direktīvu, iekļaujot jaunākās tehnoloģijas biodegvielas veidus 
(tādus kā MTHF, etillevulināts utt.), lai šiem degvielas veidiem noteiktu obligātus 
kopējos standartus ES mērogā, un nosakot sajaukuma zemākos pieļaujamos 
koeficientus, veicot to pārskatīšanu EKPP;

Or. en

Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.58
8. punkts

8. aicina ES vadību iesniegt īpašus tiesību aktu projektus, lai paplašinātu Celtniecības 
direktīvas jomu, veicinot enerģijas apjoma samazināšanu vecās (-30%) un jaunās (-
80%) ēkās, uzlabojot siltumapgādes projektēšanu un siltumizolāciju, kā arī 
izmantojot zema enerģopatēriņa tehnoloģijas, un pārskatīt Biodegvielas direktīvu, 
iekļaujot jaunākās tehnoloģijas biodegvielas veidus un nosakot sajaukuma zemākos 
pieļaujamos koeficientus; 

Or. fr
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Iesniedza Lena Ek

Grozījums Nr.59
8. punkts

8. aicina ES vadību iesniegt īpašus tiesību aktu projektus, lai paplašinātu Celtniecības 
direktīvas jomu, un aktualizēt Biodegvielas direktīvu, iekļaujot zemākos obligātos 
mērķlielumus un jaunākās tehnoloģijas biodegvielas veidus. Turpmākie benzīna un 
dīzeļdegvielas standarti jāpārveido, lai atļautu tiešu biodegvielas piejaukumu 
degvielai vismaz 10 % apmērā;

Or. en

Iesniedza Caroline Lucas and Rebecca Harms

Grozījums Nr.60
8. punkts

8. aicina ES vadību iesniegt īpašus tiesību aktu projektus, lai paplašinātu Celtniecības 
direktīvas jomu, un aktualizēt Biodegvielas direktīvu, iekļaujot jaunākās tehnoloģijas 
biodegvielas veidus un veicinot ar biodegvielu darbināmu transporta veidu attīstību;

Or. en

Iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr.61
8. punkts

8. aicina ES vadību iesniegt īpašus tiesību aktu projektus, lai paplašinātu Celtniecības 
direktīvas jomu, paredzot obligātu koksnes izmantošanu noteiktā procentuālā 
attiecībā jaunajās ēkās, un aktualizēt Biodegvielas direktīvu, iekļaujot jaunākās 
tehnoloģijas biodegvielas veidus un nosakot sajaukuma zemākos pieļaujamos 
koeficientus; 

Or. fr

Iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr.62
8.a punkts (jauns)

8.a aicina Eiropas Savienības iestādes nodrošināt, ka struktūrfondi tiek izmantoti kā 
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prioritārs līdzeklis noturīgai attīstībai un nodrošināšanai ar sociālajiem mājokļiem;

Or. fr

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.63
9. punkts

9. mudina Komisiju veikt tūlītējus pasākumus, lai samazinātu aviācijas radīto ietekmi uz 
klimatu, iekļaujot aviāciju emisiju tirdzniecības sistēmā (ETS), kas attiektos uz visiem 
lidojumiem no un uz jebkuru ES lidostu; (svītrojums) prasa Komisijai izpētīt 
(svītrojums) stratēģijas iespējas, risinot jautājumu par vispārējo aviācijas ietekmi uz 
klimatu; aicina pievērst līdzvērtīgu uzmanību nepieciešamībai samazināt jūras 
transporta radītās emisijas;

Or. en

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.64
9. punkts

9. mudina Komisiju veikt tūlītējus pasākumus, lai samazinātu aviācijas radīto ietekmi uz 
klimatu (svītrojums); uzsver, ka CO2 emisijas ir tikai pirmais solis, un prasa Komisijai 
izpētīt turpmāko iespējamo stratēģiju, risinot jautājumu par vispārējo aviācijas ietekmi 
uz klimatu; 

Or. nl

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.65
9. punkts

9. mudina Komisiju veikt tūlītējus pasākumus, lai samazinātu aviācijas radīto ietekmi uz 
klimatu, izveidojot emisiju tirdzniecības sistēmu aviācijas radītajām emisijām laika 
periodam no 2008. gada līdz 2012. gadam, kas attiektos uz visiem lidojumiem no un 
uz jebkuru ES lidostu, paralēli ieviešot instrumentus, lai risinātu jautājumu par 
vispārējo aviācijas ietekmi uz klimatu;

Or. en
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Iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr.66
9. punkts

9. atzīmē, ka aviācija ir atbildīga par 4 līdz 9 % no visām SEG emisijām pasaulē un ka 
aviācijas radītās emisijas gadā palielinās par 3 %; uzsver to nozīmi, kāda ir stingru 
ierobežošanas mērķlielumu noteikšanai aviācijas nozarē; mudina Komisiju veikt 
tūlītējus pasākumus, lai samazinātu aviācijas radīto ietekmi uz klimatu, iekļaujot 
aviāciju emisiju tirdzniecības sistēmā (ETS), kas attiektos uz visiem lidojumiem no un 
uz jebkuru ES lidostu; uzsver, ka CO2 emisijas ir tikai pirmais solis, un prasa 
Komisijai izpētīt turpmāko iespējamo stratēģiju, risinot jautājumu par vispārējo 
aviācijas ietekmi uz klimatu; 

Or. nl

Iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr.67
9.a punkts (jauns)

9.a aicina Komisiju ieviest vispārēju transporta nodokli, lai padarītu neizdevīgus tos 
piesārņojumu radošos transporta veidus, kuru īstās izmaksas nav novērtētas, jo nav 
ņemtas vērā izmaksas, kas saistītas ar šī transporta radīto piesārņojumu, kā 
rezultātā rodas konkurences izkropļojumi attiecībā uz piesārņojumu neradošiem 
transporta veidiem;

Or. fr

Iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr.68
9.b punkts (jauns)

9.b aicina Komisiju noteikt skaidru virzību uz tautsaimniecību ar zemu CO2 līmeni, 
izstrādājot plānu, kurā, citu starpā, tuvāk aplūkotas ūdeņraža un atjaunojamās 
enerģijas iespējas; vienlaikus aicina Komisiju konstatēt jebkādus šķēršļus, kas kavē 
jaunu un tīru tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu;

Or. nl
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Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.69
10. punkts

10. uzskata, ka straujai biomasas un lauku saimniecībās iegūstāmās enerģijas 
izmantošanai (svītrojums) jākļūst par vienu no prioritātēm; 

Or. fr

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.70
10. punkts

10. uzskata, ka straujai biomasas un lauku saimniecībās iegūstāmās enerģijas ražošanai 
jākļūst par galveno prioritāti Kopienas lauksaimniecības politikā paralēli līdzsvarotai 
pārtikas ražošanai;;

Or. en

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.71
10. punkts

10. uzskata, ka straujai biomasas un lauku saimniecībās iegūstāmās enerģijas ražošanai 
tuvākajā laikā jākļūst par galveno prioritāti; tādēļ aicina ES lauksaimniecības atbalsta 
sistēmu pārtikas ražošanai pakāpeniski pārorientēt uz atjaunojamās enerģijas 
ražošanas veicināšanu; uzsver, ka enerģija ražošana no biomasas jāorganizē tā, lai tā 
būtu efektīva gan attiecībā uz enerģijas pārveidi, gan arī ekoloģiski noturīga;

Or. en

Iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr.72
10. punkts

10. uzskata, ka straujai biomasas un lauku saimniecībās iegūstāmās enerģijas ražošanai 
tuvākajā laikā jākļūst par galveno prioritāti; tādēļ aicina ES lauksaimniecības atbalsta 
sistēmu pārtikas ražošanai novirzīt uz atjaunojamās enerģijas ražošanas veicināšanu;

Or. fr
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Iesniedza Cristina Gutiérrez-Cortines

Grozījums Nr.73
10.a punkts (jauns)

10.a norāda uz vajadzību dažādot pētniecības un aizsargpasākumu programmas, lai 
novērstu ietekmi uz cilvēka veselību un drošību, plūdus, sausumu, ugunsgrēkus —
jo īpaši mežu un aizsargātās platībās — ,bioloģiskās daudzveidības mazināšanos un 
ekonomiskus zaudējumus; aicina dalībvalstis un Komisiju ņemt vērā to nozīmi, 
kāda ir mežiem un lauksaimniecībai piesaistot oglekli, apturot eroziju, radot 
resursus un būtiski regulējot klimatu;

Or. es

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.74
11. punkts

Svītrots

Or. nl

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.75
11. punkts

11. lai nodrošinātu līdzvērtīgus starptautiskos noteikumus, aicina Komisiju un 
dalībvalstis apsvērt iespēju noteikt sektorālus mērķus to valstu energoietilpīgām 
eksporta nozarēm, kuras nav uzņēmušās emisiju samazināšanas saistības, kā 
papildu nosacījumu rūpnieciski attīstīto valstu saistošajiem emisiju samazināšanas 
mērķlielumiem; turklāt prasa Komisijai izpētīt iespēju iesaistīt ES emisiju 
tirdzniecības sistēmā trešās valstis;

Or. en

Iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr.76
11. punkts

11. atkārtoti aicina Komisiju un dalībvalstis sarunās par turpmāko starptautisko klimata 
pārmaiņu samazināšanas programmu ietvert sektorālās pieejas jautājumu; turklāt prasa 
Komisijai izpētīt iespēju iesaistīt ES emisiju tirdzniecības sistēmā trešās valstis; aicina 
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Komisiju aktīvi piedalīties dialogā ar katras nozares uzņēmumiem, lai noteiktu 
kādas izmaiņas ražošanas, patēriņa un transporta jomā var un vajag atbalstīt, lai 
samazinātu SEG emisijas Eiropas Savienībā;

Or. nl

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.77
12. punkts

12. aicina Komisiju nopietni apsvērt „spekulatīvo izmantotāju” problēmu saistībā ar 
klimata pārmaiņu samazināšanu; aicina Komisiju un dalībvalstis izpētīt iespēju 
noteikt tirdzniecības robežu pielāgošanas pasākumus, lai novērstu jebkādas 
īslaicīgas konkurējošo ražotāju priekšrocības, kādas varētu būt rūpnieciski attīstītās 
valstīs, kurās nepastāv oglekļa emisiju ierobežošanas noteikumi;

Or. en

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.78
12. punkts

12. aicina Komisiju nopietni apsvērt „spekulatīvo izmantotāju” problēmu saistībā ar 
klimata pārmaiņu samazināšanu; ierosina vērsties pie PTO, lai efektīvi risinātu 
negodīgas konkurences jautājumu;

Or. en

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.79
13. punkts

Svītrots

Or. nl
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Iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr.80
13. punkts

Svītrots

Or. fr

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.81
14. punkts

14. uzsver, ka visām jaunattīstības valstīm ir tiesības uz ekonomikas izaugsmi; tomēr 
jaunattīstības valstīm nevajag atkārtot rūpnieciski attīstīto valstu piesārņojuma 
radīšanas praksi; uzskata, ka tīra attīstības mehānisma noteikumi jāgroza, lai tie 
veicinātu noturīgu attīstību; ierosina, lai starptautisko finanšu institūciju prioritātes 
aizdevumu jomā, kā arī ES atbalsta līdzekļi, tiktu novirzīti atjaunojamās enerģijas 
un energoefektivitātes atbalstam; tādēļ ierosina īstenot daudzpusēju Noturīgas 
enerģijas iniciatīvu, iesaistot ES, tādas valstis kā Ķīna, Indija, Brazīlija, Dienvidāfrika 
u.c., un vairākus lielākos enerģētikas nozares uzņēmumus, lai veicinātu plašu 
sadarbību tehnoloģiju jomā, galveno uzmanību pievēršot enerģētikai un transportam, 
par paraugu ņemot nesen panākto ES un Ķīnas klimata pārmaiņu partnerību;

Or. en

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.82
14. punkts

14. uzsver, ka visām jaunattīstības valstīm ir tiesības uz ekonomikas izaugsmi; tomēr 
jaunattīstības valstīm nevajag atkārtot rūpnieciski attīstīto valstu piesārņojuma 
radīšanas praksi; uzsver, ka Eiropas Savienībai un citām rūpnieciski attīstītām 
valstīm jāpalīdz jaunattīstības valstīm noturīgu tehnoloģiju izstrādē; tādēļ ierosina 
īstenot daudzpusēju Ilgtspējīgas enerģijas iniciatīvu, iesaistot ES, tādas valstis kā 
Ķīna, Indija, Brazīlija, Dienvidāfrika u.c., un vairākus lielākos enerģētikas nozares 
uzņēmumus, lai veicinātu plašu sadarbību tehnoloģiju jomā, galveno uzmanību 
pievēršot enerģētikai un transportam; 

Or. nl
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Iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr.83
14. punkts

14. uzsver, ka visām jaunattīstības valstīm ir tiesības uz ekonomikas izaugsmi; tomēr 
jaunattīstības valstīm nevajag atkārtot rūpnieciski attīstīto valstu piesārņojuma 
radīšanas praksi; tādēļ ierosina īstenot daudzpusēju Noturīgas enerģijas iniciatīvu, 
iesaistot ES, tādas valstis kā Krievija, Ķīna, Indija, Brazīlija, Dienvidāfrika u.c., un 
vairākus lielākos enerģētikas nozares uzņēmumus, lai veicinātu plašu sadarbību 
tehnoloģiju jomā, galveno uzmanību pievēršot enerģētikai un transportam;

Or. fr

Iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr.84
14.a punkts (jauns)

14.a atzīst, ka būs nepieciešamas pārmaiņas attiecībā uz pieeju un fizisku pielāgošanos, 
lai sabiedrībai ļautu sagatavoties klimata pārmaiņu sekām (piemēram, labāka zemes 
izmantošanas plānošana, pārskatīti būvniecības kodeksi, uzlabotas plūdu 
aizsargbūves, ražošanas centru ģeogrāfiskā dažādošana, neparedzētu izdevumu 
plānošana utt.);

Or. en

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.85
14.a punkts (jauns)

14.a aicina Komisiju, atsaucoties uz sadarbību tehnoloģijas jomā ar B pielikumā 
minētajām valstīm un Komisijas pārskatu par Kotonu Nolīgumu, palīdzēt šo valstu 
valdībām pieņemt valsts enerģētikas stratēģiju, lai mazinātu to atkarību no 
importētā fosilā kurināmā, veicinātu tehnoloģiju izaugsmi, jo īpaši attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju, konkrēti — biomasu, un lai palīdzētu tām sasniegt ANO 
Tūkstošgades attīstības mērķus;

Or. en

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.86
14.b punkts (jauns)

14.b atzīst, ka jāveic pasākumi, lai mūsu sabiedrība lielākā mērā ņemtu vērā laika 
apstākļus (labāka zemes izmantošanas plānošana, būvniecības kodeksi, plūdu 
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aizsargbūves, ražošanas centru ģeogrāfiskā dažādošana, neparedzētu izdevumu 
plānošana utt.); 

Or. en

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.87
15. punkts

15. uzsver nepieciešamību palielināt finanšu atbalstu vismazāk attīstītajām valstīm, lai tās 
varētu pielāgoties klimata pārmaiņām; uzsver, ka šāds atbalsts nav uztverams kā 
palīdzība vai žēlsirdība, bet kā vēsturiskās atbildības atzīšana par klimata krīzes 
izraisīšanu; šajā saistībā uzskata, ka noturīga mežsaimniecības pārvaldība, jo īpaši 
tropu mežu pārvaldība, ir būtisks elements, lai samazinātu klimata pārmaiņas un lai 
tām pielāgotos; 

Or. nl

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.88
15. punkts

15. uzsver nepieciešamību palielināt finanšu atbalstu vismazāk attīstītajām valstīm, lai tās 
varētu pielāgoties klimata pārmaiņām; šajā saistībā uzskata, ka noturīga 
mežsaimniecības pārvaldība, jo īpaši tropu mežu pārvaldība, ir būtisks elements, lai 
samazinātu klimata pārmaiņas un lai tām pielāgotos , un līdz ar to prasa Komisijai šo 
mērķi noteikt par prioritāru tās sadarbības politikas attīstības jomā;

Or. en

Iesniedza Caroline Lucas un Rebecca Harms

Grozījums Nr.89
15.a punkts (jauns)

15.a aicina Komisiju pētīt īstenošanas iespējas un pamatotību personalizētas emisiju 
tirdzniecības kvotu sistēmas izveidei, lai iesaistītu iedzīvotājus un ietekmētu privātā 
patēriņa modeļus;

Or. en
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Iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr.90
16. punkts

16. aicina Eiropas iestādes radīt pozitīvu piemēru, samazinot SEG emisijas daudzveidīgas 
rīcības rezultātā, piemēram, paaugstinot biroju ēku un visu izmantojamo iekārtu 
energoefektivitāti, izmantojot transportlīdzekļus ar zemu oglekļa izplūdi utt.; 

Or. fr

Iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr.91
16. punkts

16. aicina Eiropas iestādes radīt pozitīvu piemēru, samazinot SEG emisijas daudzveidīgas 
rīcības rezultātā, piemēram, paaugstinot biroju ēku un visu izmantojamo iekārtu 
energoefektivitāti, samazinot transporta radītā oglekļa izplūdi utt.; īpaša uzmanība 
jāpievērš Eiropas Parlamenta deputātu ceļošanai, (svītrojums), transportlīdzekļu ar 
zemu oglekļa izplūdi nodošanai autovadītāju rīcībā utt.; 

Or. fr

Iesniedza Kartika Tamara Liotard un Roberto Musacchio

Grozījums Nr.92
16.a punkts (jauns)

16.a aicina Komisiju ierosināt pasākumus ES mērogā, lai palielinātu iedzīvotāju 
informētību par pārmērīgas ražošanas un patēriņa ietekmi uz klimata pārmaiņām; 

Or. nl

Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.93
16.b punkts (jauns)

16.b uzsver, ka klimatu pārmaiņu starpnozaru rakstura dēļ nepieciešama sadarbība starp 
gandrīz visām Eiropas Parlamenta komitejām; un ierosina, ka jāapsver pagaidu 
komitejas izveide, lai varētu efektīvi strādāt pie klimata pārmaiņu radītās 
problēmas;

Or. en
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Iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr.94
16.c punkts (jauns)

16.c atzīst un atbalsta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pamatotus 
risinājumus, lai atdalītu ekonomikas izaugsmi no enerģijas un materiālu patēriņa 
un transporta izmantošanas, tādējādi sekmējot noturīgas sabiedrības izaugsmi; 
aicina Komisiju ierosināt politikas pasākumus, lai ar IKT starpniecību panāktos 
efektivitātes uzlabojumus saistītu ar mājokļiem, dematerializāciju, transportu un 
pāreju no ražošanas uz pakalpojumu sniegšanu; 

Or. en


