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Rezolūcijas priekšlikuma projekts (PE 376.562v01-00)
Karl-Heinz Florenz
Par ES stratēģiju Nairobi konferencē par klimata pārmaiņām (COP12)

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 1
3.a atsauce (jauns)

- ņemot vērā jaunākos zinātniskos atklājumus, turklāt pēdējos ziņojumus par 
Grenlandes ledus slāņa kušanu, Arktisko daudzgadīgo jūras ledu, mūžīgo sasalumu 
Sibīrijā, kā arī jaunus atklājumus jūras līmeņa apjoma palielināšanās jomā, ko 
izraisa klimata pārmaiņas,

Or. en

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle un Chris Davies

Grozījums Nr. 2
3.b atsauce (jauna)

- ņemot vērā Somijas prezidentūras publicēto prioritāti attiecībā uz mežiem: „Tiks 
sagatavoti arī Padomes secinājumi par ES gatavošanos nākamajai Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Mežu foruma sesijai (UNFF), kuras mērķis ir apstiprināt 
globālu meža aizsardzības instrumentu,”

Or. en
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle un Chris Davies

Grozījums Nr. 3
B apsvērums

B. ievērojot to, vienpadsmitā UNFCCC Pušu konference un pirmā Pušu konference 
(COP 11), kas būtu Pušu sanāksme sanāksmei, kas saistīta ar Kioto protokola 
(COP/MOP 1) sanāksmi, kas notika Monreālā 2005. gada decembrī, nolēma uzsākt 
procesu apsvērt turpmāku I pielikumā iekļauto līgumslēdzēju pušu saistību laika 
posmā pēc 2012. gada un iesaistīties dialogā, lai dalītos pieredzē un analizētu 
stratēģiskās pieejas ilgtermiņa sadarbībai klimata pārmaiņu jomā, un izveidoja 
UNFCCC semināru par mežu izciršanas radīto emisiju samazināšanu jaunattīstības 
valstīs 

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 4
C apsvērums

C. ievērojot to, drīz jānosaka turpmāki mērķi, lai klimata pārmaiņas nekļūtu 
nekontrolējamas un lai nodrošinātu atjaunīgās enerģijas un energoefektivitātes 
sistēmu, ievērojot to, jānovērš investīcijas enerģētikas infrastruktūrā, kas nav 
saderīgas ar klimata politikas mērķiem,

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 5
C apsvērums

C. ievērojot to, drīz jānosaka turpmāki globāli mērķi, lai nodrošinātu investīciju 
noteiktību enerģijas avotiem ar zemu oglekļa saturu, tehnoloģijām ar zemu 
siltumnīcefekta gāzu emisiju līmeni un lai novērstu investīcijas nesaderīgajā enerģijas 
infrastruktūrā,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 6
Ca apsvērums (jauns)

Ca. ievērojot to, jaunās tehnoloģijas būs svarīgas, lai risinātu klimata pārmaiņas 
rentablā veidā, izmantojot jaunus virzienus energoefektivitātes palielināšanā,

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 7
D apsvērums

D. ievērojot to, siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzums daudzās dalībvalstīs turpina 
pieaugt, parādot, ka Eiropas Savienībai nepieciešams veikt spēcīgas darbības, 
pārstrādāt pasākumus un uzsākt jaunas iniciatīvas, lai spētu izpildīt tās Kioto 
saistības,

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 8
Da apsvērums (jauns)

Da. ievērojot to, aviācijas radītās klimata pārmaiņas ir būtiskas un strauji pieaug, un 
starptautiskā aviācija nav pakļauta nekādām saistībām, kas izriet no ANO 
Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (UNFCCC) un Kioto protokola,

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 9
E apsvērums

E. ievērojot to, Eiropas Savienība apņēmusies sekmēt klimata pārmaiņu novēršanu un 
izvirzījusi globālu mērķi – ierobežot globālās temperatūras pieaugumu līdz +2
grādiem salīdzinājumā ar laiku pirms sākās strauja rūpniecības attīstība, un, 
sasniedzot šo mērķi, nav garantēta izvairīšanās no bīstamām klimata izmaiņām,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 10
Ea apsvērums (jauns)

Ea. ievērojot to, jaunākie zinātniskie dati norāda, ka ierobežot sasilšanu līdz +2 grādiem 
var nebūt pietiekami, lai sasniegtu UNFCCC mērķi novērst bīstamās klimata 
izmaiņas,

Or. en

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle un Anders Wijkman

Grozījums Nr. 11
Fa apsvērums (jauns)

Fa. ievērojot to, 2005. gadā 24 % siltumnīcefekta gāzu emisiju radīja mežu dedzināšana, 
un jaunākie zinātniskie dati, kas iegūti Amazonē, parāda, kā mežu samazināšanās
un „Forest pump” vājināšanās ietekmē klimatu, palielinot Ziemeļatlantijā radušos 
viesuļvētru intensitāti un nokrišņu mazināšanos Brazīlijas dienvidos, Urugvajā un 
Argentīnā,

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 12
Fb apsvērums (jauns)

Fb. ievērojot to, 2005. gadā 24 % siltumnīcefekta gāzu emisiju radīja mežu dedzināšana, 
un jaunākie zinātniskie dati, kas iegūti Amazonē, parāda, kā mežu samazināšanās 
un „Forest pump” vājināšanās ietekmē klimatu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 13
Fc apsvērums (jauns)

Fc. ievērojot to, enerģētikas drošībai un klimata drošībai jādarbojas vienlaicīgi, un tā kā 
Eiropas enerģētikas un klimata drošība lielā mērā atkarīga no izvēlēm, kuras 
izdarījušas lielās ekonomiski attīstītās valstis, piemēram, Ķīna un Indija, tad klimata 
pārmaiņu novēršana būs efektīva tikai tādā gadījumā, ja jaunattīstības valstis, īpaši 
lielās un strauji augošās ekonomiski attīstītās valstis, piemēram, Ķīna un Indija, 
aktīvi iesaistīsies pūliņos mazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju daudzumu,
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Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 14
2. punkts

2. Uzstāj, ka šajā gadījumā Eiropas Savienība izvirza mērķtiecīgu programmu, lai 
(svītrojums) debatētu par I pielikumā iekļauto līgumslēdzēju pušu papildu saistībām
saskaņā ar Kioto protokolu, jaunām apspriedēm attiecībā uz minētā protokola 
pārskatīšanu, un lai uzsāktu UNFCCC dialogu par ilgtermiņa sadarbības 
pasākumiem,

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 15
3. punkta 2. ievilkums

- uzņemties ievērojami samazināt emisijas, par 30 % līdz 2020. gadam, lai līdz 
2050. gadam tās samazinātu par 80 %, izmantojot tirgus aktivitāti un noteikumus, 
kuru mērķis ir sekmēt investīcijas energoefektivitātes un/vai bezoglekļa bāzes un zema 
oglekļa satura tehnoloģijās,

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 16
3. panta 2. ievilkums

- uzņemties ievērojami samazināt emisijas, līdz 2020. gadam par 30 %, izmantojot 
tirgus aktivitāti un noteikumus, kuru mērķis ir sekmēt investīcijas energoefektivitātes 
un (svītrojums) bezoglekļa bāzes un zema oglekļa satura enerģijas avotos visā 
pasaulē,

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 17
3. punkta 2. ievilkums

- uzņemties ievērojami samazināt emisijas, līdz 2020. gadam par 30 %, izmantojot 
tirgus aktivitāti un noteikumus, kuru mērķis ir sekmēt investīcijas energoefektivitātes 
un (svītrojums) bezoglekļa bāzes un zema oglekļa satura tehnoloģijās,

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 18
3. punkta 4. ievilkums

- izveidot stratēģisku partnerību ar tādām valstīm kā, piemēram, Ķīna, Dienvidāfrika, 
Brazīlija un Indija, lai palīdzētu tām izstrādāt ilgtspējīgas enerģijas stratēģijas, kurās 
izmanto bezoglekļa bāzes un zema oglekļa satura enerģijas avotus, un nodrošināt to 
līdzdalību emisiju mazināšanas pasākumos,

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 19
3. punkta 5. ievilkums

- aktīvi veicināt pētījumus un jauninājumus ilgtspējīgas enerģijas tehnoloģiju jomā, 
atvieglojot paraugprakses apmaiņu starp dalībvalstīm, kā arī universitātēm un 
pētniecības centriem, un nozares ietvaros novēršot pretdabisku stimulu, piemēram, 
subsīdijas fosilajā kurināmajā, kā arī ārējo izmaksu internalizāciju, ieskaitot to, kas 
attiecas uz klimata pārmaiņām, enerģijas ražošanas cenās,

Or. en

Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 20
3. punkta 7. ievilkums

- ar informācijas kampaņu palīdzību veicināt daudz lielāku tiešo līdzdalību emisiju 
mazināšanas pasākumos pilsoņu līmenī; nepieciešamais priekšnosacījums, kas ir 
detalizētas informācijas noteikumi par oglekļa sastāvu tādos ražojumos kā
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automašīnas, lidmašīnas, mājas, arī pakalpojumi un iespēju turpmāk izveidoties par 
personisku tirgus normu sistēmu,

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 21
3.a punkts (jauns)

3.a uzsver, ka ir pareizi attīstīt ekonomiku visās jaunattīstības valstīs; taču uzsver, ka 
jaunattīstības valstīm nav jārada piesārņojums, kāds tas bija industriālajās valstīs, 
un tāpēc lūdz pievērst lielāku uzmanību tehnoloģiju sadarbībai un ilgtspējīgas 
enerģijas pārvaldības spējai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 22
3b. punkts (jauns)

3.b aicina Komisiju un Padomi padarīt pieeju energoefektivitātes un zema oglekļa 
satura enerģijas tehnoloģijām par prioritāti ES attīstības sadarbībā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 23
3.c punkts (jauns)

3.c aicina Komisiju un Padomi izveidot stratēģisku enerģijas partnerību ar tādām 
valstīm kā Ķīna, Indija, Dienvidāfrika, Brazīlija un Meksika, lai finansiāli tām 
palīdzētu attīstīt ilgtspējīgas enerģijas stratēģijas un tādējādi nodrošinātu to dalību 
klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumos;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Chris Davies

Grozījums Nr. 24
5a. punkts (jauns)

5.a aicina COP12-COP/MOP2 puses risināt klimata pārmaiņu ietekmi uz starptautisko 
aviāciju un uzstāj, lai nākamajā COP12-COP/MOP2 sarunu konferencē Nairobi
uzsāktu debates par pasaules mēroga nodokli lidojumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 25
6.a punkts (jauns)

6.a uzsver, ka labāk jāizprot klimata pārmaiņu ietekme uz sabiedrību; tāpēc aicina 
Komisiju pārbaudīt, kā vislabāk organizēt seminārus – Eiropā un citur, kur ir citas 
attiecīgā ieinteresētās puses, piemēram, pilsoņu grupas, rūpniecība, 
lauksaimniecības kopienas, drošības eksperti un ekonomisti – lai precīzāk izprastu
klimata pārmaiņu radītās sekas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz, Avril Doyle, Anders Wijkman un Chris Davies

Grozījums Nr. 26
7.a punkts (jauns)

7.a atzinīgi vērtē UNFCCC semināra par mežu izciršanas radīto emisiju samazināšanu 
jaunattīstības valstīs darbību nesenās sanāksmes laikā Romā no 2006. gada 
30. augusta līdz 1. septembrim un atzīmē vispārējo vienošanos, kas panākta saistībā 
ar nepieciešamību veikt maksājumus ekosistēmas pakalpojumiem, un mudina drīz 
ieviest aizliegumu izcirst mežus, kas būtu ieguldījums Tūkstošgades attīstības mērķu 
sasniegšanā otrajā Kioto protokola saistību periodā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Avril Doyle un Anders Wijkman

Grozījums Nr. 27
7.b punkts (jauns)

7.b norāda uz Zaļās jostas kustības Kenijā dibinātāja Wangari Maathai aicinājumu arī 
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Āfrikai un citiem jaunattīstības reģioniem dot iespēju piedalīties pasaules 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēmas palīdzību un izvēršot tīras attīstības mehānisma (CDM) projektus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz un Avril Doyle

Grozījums Nr. 28
7.c punkts (jauns)

7.c norāda, ka Āfrikai un citiem jaunattīstības reģioniem jādod iespēja piedalīties 
pasaules siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā ar ES emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmas palīdzību un izvēršot CDM projektus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 29
7d. punkts (jauns)

7.d uzskata, ka, lai efektīgi risinātu ar klimata pārmaiņām saistītās problēmas, 
globālajai klimata politikai jāizveido līdzvērtīgas konkurences apstākļi rūpniecībai, 
tādējādi veicinot jauninājumus un energoefektivitāti un cīnoties pret oglekļa 
dioksīda emisijām; tāpēc ierosina noteikt pasaules mērogā kopējos ekspluatācijas 
standartus un mērķus dažādiem pasākumiem, ieskaitot patēriņa preces un 
transportu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Satu Hassi

Grozījums Nr. 30
8.a pants (jauns)

8.a norāda, ka atomenerģētika nav risinājums attiecībā uz klimata pārmaiņām un tāpēc 
nav jāiekļauj tīras attīstības mehānisma/kopīgas īstenošanas (CDM/JI) vai citos 
mehānismos, kuru mērķis ir pievērsties emisiju samazināšanai jaunattīstības valstīs;

Or. en
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