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Tirgus instrumentu izmantošana vides politikā un ar vidi saistītā politikā
(2007/2203(INI))

Rezolūcijas priekšlikums

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 1
5. a ievilkums (jauns)

– ņemot vērā EK līguma 2. un 6. pantu, atbilstīgi kuram vides aizsardzības prasības ir 
jāintegrē dažādās Kopienas politikas jomās, lai veicinātu vides aspektā ilgtspējīgas 
saimnieciskās darbības attīstību,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 2
5. b ievilkums (jauns)

– ņemot vērā EK līguma 175. pantu,

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 3
5. c ievilkums (jauns)

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1998.gada 24. septembra Lēmumu 
Nr. 2179/98/EK par Eiropas Kopienas politikas un rīcības programmas attiecībā uz 
vidi un ilgtspējīgu attīstību „Par ilgtspējīgu attīstību” pārskatīšanu,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 4
5. d ievilkums (jauns)

– ņemot vērā ES ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšanu,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 5
5. e ievilkums (jauns)

– ņemot vērā Sesto vides rīcības programmu,

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 6
5. f ievilkums (jauns)

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta rezolūcijas saistībā ar tematiskajām stratēģijām par 
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, pilsētvidi, atkritumiem un pesticīdiem,

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 7
5. g ievilkums (jauns)

– ņemot vērā 2007. gada 15. novembra rezolūciju „Globālo klimata pārmaiņu 
ierobežošana līdz 2 grādiem pēc Celsija — turpmākā rīcība līdz Bali konferencei par 
klimata pārmaiņām un pēc tam īstenojamie pasākumi”1,

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 8
A.a apsvērums (jauns)

A.a tā kā princips „piesārņotājs maksā” ir viens no vides politikas pīlāriem, atbilstīgi 
kuram ārējās izmaksas ir jāiekļauj tirgus cenās tā, lai tās atspoguļotu reālās 
ražošanas izmaksas;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 9
A.b apsvērums (jauns)

A.b tā kā 2007. gada 15. novembra rezolūcijā Eiropas Parlaments uzsver, ka rūpnieciski 
attīstītajām valstīm ir jāapņemas samazināt CO2 emisijas par 30 % līdz 2020. gadam 
un par 60–80 % līdz 2050. gadam salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 10
A.c apsvērums (jauns)

A.c tā kā princips „piesārņotājs maksā” nebūt netiek atbilstīgi piemērots 
lielākajā daļā dalībvalstu;

                                               
1  Pieņemtie teksti P6_TA(2007)0537.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 11
B. apsvērums

B. ņemot vērā dabiskās vides piesārņojuma daudzveidību, iespējamos ģeosistēmu 
darbības traucējumus un dabas resursu, īpaši neatjaunīgo, izsīkšanas draudus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 12
B.a apsvērums (jauns)

B.a tā kā enerģētiskā intensitāte komerciāla spiediena dēļ pašlaik samazinās par 
aptuveni 1,8 % gadā, liekot tirgus dalībniekiem nepārtraukti kāpināt efektivitāti, un 
tā kā plānveida ekonomikā agrākajā Austrumeiropā, kad tā nebija pakļauta 
komerciālam spiedienam, vienu un to pašu produktu ražošanai patērēja daudz 
vairāk enerģijas resursu nekā Rietumu pasaulē;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 13
C. apsvērums

C. ņemot vērā daudzu dzīvnieku un augu sugu palielinātos izzušanas draudus un Eiropas 
Savienības noteikto mērķi līdz 2010. gadam apstādināt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 14
D. apsvērums

D. ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā pakāpeniski pieaug īpaši ar preču pārvadāšanu 
saistīta satiksme un līdz ar to, iespējams, palielinās enerģijas patēriņš;

Or. de

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 15
G. apsvērums

G. tā kā mājsaimniecībām ir jāsedz lielākā vides nodokļu daļa, lai gan lielākie enerģijas 
un transporta pakalpojumu patērētāji ir citas saimniecības nozares un tas ir pretrunā 
proporcionalitātes principam;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 16
G. apsvērums

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 17
G. apsvērums

G. tā kā mājsaimniecībām ir jāsedz lielākā vides nodokļu daļa, lai gan lielākie enerģijas, 
ūdens un transporta pakalpojumu patērētāji ir citas saimniecības nozares;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 18
H. apsvērums

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 19
H. apsvērums

svītrots

Or. sv

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 20
H. apsvērums

H. tā kā prognozēm klimata pārmaiņu globālo seku jomā vajadzētu izraisīt ne vien to, ka 
izaugsme vairs netiek saistīta ar ražošanu un patēriņa veidiem, bet arī mūsu sociāli 
ekonomiskās attīstības modeļa maiņu.

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 21
H.a apsvērums (jauns)

H.a tā kā pašreizējie IKP ekonomiskie rādītāji vairs nav pietiekami pienācīgam sociālās, 
ekonomiskās un ekoloģiskās realitātes novērtējumam un tie neietver sekas, ko 
cilvēka darbība izraisa vidē un kas mums ir jānovērš, būtu jāmeklē jauni vides 
rādītāji saražotās bagātības aprēķināšanai, lai pilnīgāk ievērotu šādas izmaiņas;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 22
H.a apsvērums (jauns)

H.a tā kā Starpvaldību ekspertu grupa klimata pārmaiņu jautājumos uzskata, ka 
turpmāka ekonomiskā izaugsme, nepārtraukta vadošo tehnoloģiju attīstība, 
globalizācija un tehnoloģiju izplatība veicina ietekmes uz vidi samazināšanos, 
vienlaikus paplašinot vides problēmu iespējamo risinājumu spektru un tā kā šādos 
apstākļos mūsu negatīvās ietekmes uz vidi samazināšanās notiek līdz ar spēcīgu 
ekonomisko izaugsmi, kas ir pietiekama inovāciju un pētniecības uzplaukumam;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 23
1. punkts

1. atzinīgi vērtē atsauci uz principu „piesārņotājs maksā”, bet pauž nožēlu par to, 
ka šī saikne ir vāja vai pat neeksistē pastāvošās vides politikas instrumentu 
izstrādē un kalibrēšanā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 24
1. punkts

1. atzinīgi vērtē atsauci uz principu „piesārņotājs maksā”, un norāda, ka līdz šim 
konstatēto komerciālo neveiksmju galvenais iemesls ir šā tirgus ekonomikas 
principa aizmiršana;

Or. sv
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Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 25
1. punkts

1. atzinīgi vērtē atsauci uz principu „piesārņotājs maksā”, bet pauž nožēlu par vājo saikni 
ar tirgus instrumentiem, kas paredzēti vides atbalstam; uzsver, ka princips 
„piesārņotājs maksā” ļauj noteikt kāda produkta patieso cenu, ietverot vides 
sanācijas un sakopšanas izmaksas saistībā ar ražošanu, jo ir jāņem vērā, ka 
ražošanas vai piesārņojošu produktu izmaksas ir augstākas, ja iekļauj visas 
eksternalitātes, jo par atjaunošanu vai atveseļošanu lētāka ir savlaicīga iespējamo 
seku novēršana;

Or. da

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 26
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka ir daudz vienkāršāk uzraudzīt principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu 
un vienotu minimālo maksājumu piemērošanu nekā tirgojamu kvotu sistēmu;

Or. da

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 27
1.a punkts (jauns)

1.a atgādina, ka tirgus ekonomikai ir raksturīgi tas, ka ierobežotu resursu optimālo 
izmantojumu nosaka tirgus, t.i. ražotāji un patērētāji;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 28
1.a punkts (jauns)

1.a uzsver, ka principa „piesārņotājs maksā” vienīgais piemērojums nevar būt saistīts 
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ar to, ka maksā galapatērētājs, galvenokārt mājsaimniecība;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 29
2. punkts

2. pauž nožēlu, ka Zaļā grāmata ir vērsta galvenokārt uz atmosfēras piesārņojumu un 
globālo sasilšanu un ka tajā nav ņemti vērā visi aspekti modernai un mērķtiecīgai 
vides aizsardzībai;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 30
2. punkts

2. pauž nožēlu, ka Zaļā grāmata ir vērsta galvenokārt uz atmosfēras piesārņojumu un 
globālo sasilšanu; turklāt pauž nožēlu, ka maz ir ņemta vērā ražošanas un 
izplatīšanas procesu, kā arī par patēriņa veidu kopuma ietekme uz vidi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 31
2. punkts

2. pauž nožēlu, ka Zaļā grāmata ir vērsta galvenokārt uz atmosfēras piesārņojumu un 
globālo sasilšanu, aizmirstot pilnībā par citu ražošanas un izplatīšanas procesu, kā arī 
par patēriņa veidu kopuma negatīvo ietekmi uz vidi;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 32
2. punkts

2. pauž nožēlu, ka Zaļā grāmata ir vērsta galvenokārt uz atmosfēras piesārņojumu un 
globālo sasilšanu, aizmirstot par ražošanas un izplatīšanas procesu, kā arī par patēriņa 
veidu un atkritumu apstrādes kopuma ietekmi uz vidi;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 33
2.a punkts (jauns)

2.a piekrīt Komisijas viedoklim par tirgus instrumentu daudzveidību un par nodokļu un 
maksājumu šķiršanu — maksājumi parasti ir vienreizēja maksa par pakalpojumu 
vai arī tie ir noteikta apjoma; uzsver veicinošu un preventīvu instrumentu 
nepieciešamību, lai īstenotu vides un veselības aizsardzības, kā arī ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas mērķus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 34
3. punkts

3. pauž nožēlu, ka pārāk virspusīgi skarta starptautiskā dimensija un ka ne vienmēr ir 
ieviesti pasākumi, lai maksimāli novērstu konkurences kropļojumus starp reģioniem 
un rūpniecības sektoriem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 35
Virsraksts (jauns) un 3.a punkts (jauns)

Pasākumi
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3.a prasa, lai Komisija iesniedz stratēģiskā plāna projektu tirgus instrumentu jomā 
vides politikā un ar vidi saistītā politikā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 36
3.a punkts (jauns)

3.a pauž nožēlu, ka nav veikts padziļināts pētījums par priekšrocībām, ko sniedz 
diferenciācija starp tirgus instrumentiem, kas vērsti uz patērētāju salīdzinājumā ar 
tiem, kas ir vērsti uz ražotāju;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 37
3.b punkts (jauns)

3.b aicina Eiropas Savienību šķirt iekšzemes kopproduktu uz iedzīvotāju no 
ekonomiskās, sociālās un ekoloģiskās neto bagātības, piemēram, patiesās attīstības 
rādītāja, tāpēc aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis:

 dziļāk izpētīt iespēju mērīt izaugsmi Eiropā, izmantojot „zaļos”1 rādītājus, kas 
sniedz pārskatu par videi nodarītā kaitējuma rezultātā zaudēto bagātību,

 vides rādītājus izmantot visā savā darbā, kas saistīta ar vidi, jo zaļie rādītāji 
būtu jāizmanto visā ar Eiropas politiku saistītajā darbā, lai vides politiku 
uzskatītu par integrētu,

 ņemt vērā ražošanas ietekmi uz vidi, aprēķinot nacionālo bagātību, lai gūtu 
patiesu pārskatu par bagātības zaudējumu, ko izraisa dabas resursu 
nepārtraukta samazināšanās;

Or. fr

                                               
1 Vides rādītāji vai tādi, kuros ņemta vērā vide IBED, IPV
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 38
3.b punkts (jauns) zem virsraksta „Principi”

3.b atzīst, ka pilnīga vides izmaksu internalizācija ir priekšnosacījums godīgas 
konkurences izveidošanai starp dažādiem uzņēmumiem un ekonomiska stimula 
palielināšanai, lai veicinātu „tīru” ražošanu un patēriņu un inovācijas tīrāku 
tehnoloģiju jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 39
3.c punkts (jauns) zem virsraksta „Principi” 

3.c atzīst, ka nespēja internalizēt vides izmaksas ir līdzvērtīga videi kaitīgas 
darbības subsidēšanai;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 40
3.d punkts (jauns) zem virsraksta „Principi”

3.d uzsver, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs pastāvošo videi kaitīgo subsīdiju 
lielais skaits palielina piesārņojumu un ļoti negatīvi ietekmē principu 
„piesārņotājs maksā”;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 41
4. punkts

4. atzīst, ka vides politikā izmantojamie tirgus instrumenti ir viens no efektīvākajiem 
līdzekļiem, kurš sniedz iespēju ar samērīgām izmaksām sasniegt vides mērķus; uzsver 
tomēr, ka šie instrumenti ir jāpapildina ar tādiem pasākumiem kā efektivitātes 
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standarti, mērķi emisiju jomā u.c.;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 42
4. punkts

(neskar tekstu latviešu valodā)

Or. pl

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 43
4.a punkts (jauns)

4.a uzskata, ka, pārejot uz ilgtspējīgu attīstību un saimniecību bez oglekļa, ir 
nepieciešams izmantot dažādus atturošus instrumentus (piemēra, nodokļus, 
maksājumus) un veicināšanas instrumentus (piemēram, tirdzniecības sistēmas).

Or. fr

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Margrete Auken

Grozījums Nr. 44
5. punkts

5. uzsver, ka tirgus instrumenti nevar aizstāt resursu pārdales politiku; tomēr uzskata, 
ka var izmantot patēriņa ieradumu vai tā apjoma šķiršanu, lai vērstu šos 
instrumentus uz lielajiem patērētājiem;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 45
5. punkts

5. uzsver, ka tirgus instrumentu izmantošanai var rasties sociāli nevēlamas sekas;
tomēr uzskata, ka šādas sekas ir iespējams kompensēt ar tādiem īpašiem 
pasākumiem kā minimālā cena, subsīdijas u.c., kas paredzētas mājsaimniecībām ar 
maziem ienākumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 46
5. punkts

5. uzsver, ka tirgus instrumentiem, kuru mērķis ir sniegt atbalstu vides politikai, ir jābūt 
definētiem, ņemot vērā tikai ekoloģijas kritērijus, lai nodrošinātu šo instrumentu 
efektivitāti un sasniegtu to mērķus; 

Or. sv

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 47
5. punkts

5. uzsver, ka tirgus instrumentiem ir jābūt ekonomiski un sociāli pieņemamiem 
(svītrojums);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 48
5. punkts

5. uzsver, ka tirgus instrumentiem ir jābūt ekoloģiski, ekonomiski un sociāli 
pieņemamiem, īpaši attiecībā uz tām personām, kuru ienākumi ir zemāki par 
dalībvalsts vidējo algu un attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem;
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Or. pl

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 49
6. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 50
6. punkts

6. uzsver, ka, īstenojot šos instrumentus, ir jābalstās uz tehniskās neitralitātes 
principiem un nedrīkst veidoties tirgus mehānismu kropļojumi, tomēr ir jāievēro 
objektivitātes, neitralitātes un līdzvērtības kritēriji;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 51
6. punkts

6. uzskata, ka likmju progresivitāte un to pakāpeniska paaugstināšanās laika gaitā ir 
principi, kas jāpiemēro to īstenošanā; uzsver, ka ļoti būtiski ir ieviest vienotus 
minimālos nodokļus, kas ļautu dalībvalstīm ieviest augstākus valsts nodokļus, ņemot 
vērā, ka to valstu priekšzīme, kas izmanto šo nodokļu līmeni, ļauj atklāt jaunas 
iespējas un atbalstīt domu par vienoto minimālo nodokļu paaugstināšanu;

Or. da
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 52
6. punkts

6. uzskata, ka likmju progresivitāte un to pakāpeniska un paredzama paaugstināšanās 
laika gaitā visumā ir principi, kas jāpiemēro to īstenošanā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 53
6. punkts

6. uzskata, ka likmju progresivitāte un to pakāpeniska attīstība laika gaitā ir principi, kas 
jāpiemēro to īstenošanā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 54
6.a punkts (jauns)

6.a uzsver, ka principa „piesārņotājs maksā” ietekme ir lielāka, ja radušies līdzekļi tiek 
mērķtiecīgi novadīti atpakaļ, t.i. piešķirti vienīgi sanācijai un sakopšanai nevis 
nodokļu atvieglojumu veidā kopumā pārskaitīti kādai rūpniecības vai 
uzņēmējdarbības nozarei;

Or. da

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 55
6.b punkts (jauns)

6.b uzskata, ka ir jāievieš vienoti minimālie nodokļi, jo tie ļauj ierobežot gan pārrobežu 
tirdzniecību, šos nodokļus regulāri paaugstinot, gan nostiprināt priekšgājēja lomu 
tām dalībvalstis, kas piemēro augstākus piesārņojuma novēršanas nodokļus; 
norāda, ka konkurences kropļojumu ierobežošanas nolūkā pilnīgi integrētā iekšējā 
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tirgū ir būtiski rūpēties, lai atšķirības nebūtu pārāk lielas un darīt tā, lai 
priekšgājējas valstis sniedz priekšzīmi, mudinot pakāpeniski palielināt vienotos 
minimālos nodokļus;

Or. da

Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 56
7. punkts

7. uzsver, ka vides nodokļiem ir liela nozīme vides jomā nosprausto mērķu sasniegšanā;
tāpēc aicina Komisiju līdz 2008. gada beigām iesniegt likumdošanas priekšlikumu 
saistībā ar Kopienas minimālo CO2 nodokli;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 57
7. punkts

7. uzsver, ka vides nodokļiem ir liela nozīme vides jomā nosprausto mērķu sasniegšanā 
un ka dažus pasākumus ir nepieciešams harmonizēt Eiropas līmenī, lai novērstu 
saimnieciskus traucējumus starp uzņēmumiem, tostarp MVU, un teritorijām, kas var 
pasliktināt iekšējā tirgus darbību;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Margrete Auken

Grozījums Nr. 58
7. punkts

7. uzsver, ka vides nodokļiem ir liela nozīme vides jomā nosprausto mērķu sasniegšanā 
un ka ir noteikti nepieciešams noteikt dažu nodokļu minimumu Eiropas līmenī, lai 
novērstu saimnieciskus traucējumus starp uzņēmumiem un teritorijām;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 59
7.a punkts (jauns)

7.a piekrīt Komisijas veiktajai analīzei, kas liecina, ka siltumnīcefektu izraisošo gāzu 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēma pašlaik ir tāds tirgus instruments, kas vislabāk 
reaģē uz pieprasījumu un kas ir visobjektīvākais no pieejamiem instrumentiem, lai 
sasniegtu siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanas mērķi, ko noteica 
2007. gada pavasara Eiropadomē;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 60
7.b punkts (jauns)

7.b tomēr atzīst, ka Eiropas emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai pašreizējā veidolā ir 
pārāk šaurs piemērojums, ņemot vērā dažādos siltumnīcefekta gāzu avotus un 
saistītās nozares, un ka Komisijai un dalībvalstīm būs jāveic nepieciešamie 
uzlabojumi, lai optimizētu siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu 
projekta trešajā posmā sākot no 2013. gada;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 61
8. punkts

8. uzskata, ka tirgus instrumentus nevar attiecināt tikai uz atļauju vai kvotu tirdzniecības 
sistēmām, jo šīs sistēmas nav vispilnīgāk piemērotas atsevišķu emisiju samazinājuma 
panākšanai;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 62
8. punkts

8. uzskata, ka Eiropas finansiālos pasākumus nevajadzētu attiecināt tikai uz atļauju vai 
kvotu tirdzniecības sistēmām, jo šīs sistēmas nav vispilnīgāk piemērotas atsevišķu 
emisiju samazinājuma panākšanai;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 63
8. punkts

8. uzskata, ka Kopienas tirgus instrumentus nevar attiecināt tikai uz emisijas tiesību vai 
emisijas kvotu tirdzniecības sistēmām un ka ir jāizskata citas iespējamās sistēmas, 
piemēram, iespēja ieviest oglekļa nodokli līdztekus subsīdiju samazinājumam 
fosilajām enerģijām; 

Or. fr

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 64
8. punkts

8. uzskata, ka Eiropas finansiālos pasākumus nevar attiecināt tikai uz atļauju vai kvotu 
tirdzniecības sistēmām, jo šīs sistēmas nav vispilnīgāk piemērotas atsevišķu emisiju 
samazinājuma panākšanai. Nedrīkst pārkāpt valstu fiskālo suverenitāti;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 65
8.a punkts (jauns)

8.a uzsver, ka ar vidi saistītos nodokļus nedrīkst pirmām kārtām uzskatīt par līdzekli 
nodokļu ieņēmumu palielināšanai, bet ka tiem drīzāk ir jābūt kaitējoša 
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piesārņojuma vai vides degradēšanas novēršanas līdzeklim un līdztekus — par 
samērīgām izmaksām jāuzlabo sabiedrības labklājība; uzstāj, ka nodokļu uzlikšana 
tādiem negatīviem faktoriem kā piesārņojums ir jākompensē ar nodokļu 
samazinājumu tādam pozitīvam faktoram kā, piemēram, nodarbinātība;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 66
9. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 67
9.a punkts (jauns)

9.a aicina Komisiju veikt salīdzinošu pastāvošo tirgus instrumentu pētījumu, lai 
novērtētu to efektivitāti un veicinātu labas prakses apmaiņu starp dalībvalstīm;

Or. el

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 68
10. punkts

10. atbalsta darbaspēka nodokļu samazināšanu valsts līmenī, bet uzsver, ka tā nav saistīta 
tikai ar vides nodokļu reformu;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 69
10. punkts

10. pozitīvi vērtē nodokļa uzlikšanas principu tādiem negatīviem faktoriem kā 
piesārņojums, vienlaikus samazinot nodokļus tādam pozitīvam faktoram kā 
nodarbinātība; uzskata, ka šāda pieeja varētu būt tādas vispārējas nodokļu reformas 
daļa, kuras mērķis ir taisnīgāks sadalījums starp nodarbinātajiem, patērētājiem, 
uzņēmumiem, kapitāla ienākumiem un finanšu pakalpojumiem, lai sasniegtu vides un 
sociālā taisnīguma mērķus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 70
10. punkts

10. atbalsta darbaspēka nodokļu samazināšanu, bet uzsver, ka tā nav saistīta tikai ar vides 
nodokļu reformu; uzskata, ka tā ir jāiekļauj vispārējā nodokļu reformā, kuras mērķis ir 
taisnīgāks sadalījums starp nodarbinātajiem, patērētājiem, uzņēmumiem, kapitāla 
ienākumiem un finanšu pakalpojumiem, lai sasniegtu vides un sociālā taisnīguma 
mērķus un lai nedestabilizētu dalībvalstu budžetu un sociālos kontus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 71
10. punkts

10. atbalsta darbaspēka nodokļu samazināšanu, bet uzsver, ka tā nav saistīta tikai ar vides 
nodokļu reformu; uzskata, ka tā ir jāiekļauj vispārējā nodokļu reformā, kuras mērķis ir 
taisnīgāks sadalījums starp tirgus dalībniekiem un fiziskām personām, lai sasniegtu 
vides un sociālā taisnīguma mērķus;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 72
11. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 73
11. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Daciana Octavia Sârbu

Grozījums Nr. 74
11. punkts

11. uzskata, ka cenu paaugstināšana ir līdzeklis, ar ko var ietekmēt ražošanas un patēriņa 
veidus un mudināt lietotājus izvēlēties piemērotākus transporta veidus, lai uzlabotu 
vides kvalitāti; tomēr uzsver, ka šāda pasākuma ietekme var būt ierobežota, jo dažās 
nozarēs un dažām patērētāju kategorijām trūkst elastības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 75
11. punkts

11. uzskata, ka pakāpeniska, nepārtraukta un paredzama cenu paaugstināšana ir
līdzeklis, ar ko var ietekmēt ražošanas un patēriņa veidus, kā arī dažu transporta veidu 
izmantošanu; tomēr uzsver, ka šāda pasākuma ietekme var būt ierobežota, jo dažās 
nozarēs trūkst elastības;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 76
11. punkts

11. uzskata, ka cenu paaugstināšana ir līdzeklis, ar ko var ietekmēt ražošanas un patēriņa 
veidus, kā arī ekoloģisku transporta veidu izmantošanu; tomēr uzsver, ka šāda 
pasākuma ietekme var būt ierobežota, jo dažās nozarēs trūkst elastības;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 77
11. punkts

11. uzskata, ka cenu paaugstināšana ir līdzeklis, ar ko var ietekmēt ražošanas un patēriņa 
veidus, kā arī dažu transporta veidu izmantošanu; tomēr uzsver, ka šāda pasākuma 
ietekme var būt ierobežota, jo dažās nozarēs trūkst elastības un ka tas jāizmanto tikai, 
ja citādi nav iespējams un atkarībā no katras dalībvalsts īpatnībām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 78
11.a punkts (jauns)

11.a uzskata, ka vides nodokļiem ir jābūt īpaši pārskatāmiem un to efektivitātei ir 
nepieciešams ienākumus veltīt veicināšanai, lai uzlabotu tirgus dalībnieku attieksmi 
pret vidi;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 79
11.a punkts (jauns)

11.a uzsver, ka principa „piesārņotājs maksā" piemērošana ir ierobežota, jo vairākās 
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jomās tas ir neelastīgs;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 80
12. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 81
12. punkts

svītrots

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 82
12. punkts

12. uzskata, ka cenu pieaugums, kas radies, ieviešot tirgus instrumentus, nedrīkst 
samazināt pamatvajadzību apmierināšanas iespējas personām ar maziem 
ienākumiem un ka tāpēc minimālai ūdens, elektrības un transporta daļai ir jābūt 
viņiem pieejamai par pieņemamu maksu;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Caroline Lucas un Margrete Auken

Grozījums Nr. 83
12. punkts

12. uzskata, ka, ieviešot tirgus instrumentus piesārņojuma un negatīvas ietekmes uz vidi 
novēršanai, ir jābalstās uz vides efektivitāti, bet vienlīdzība sadales līmenī ir 
jānodrošina ar citiem līdzekļiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 84
12. punkts

12. uzskata, ka, ieviešot tirgus instrumentus, kas izraisa cenu paaugstināšanos, no šā tirgus 
nedrīkst izstumt personas, kuru ienākumi ir zemāki par vidējo algu (svītrojums);

Or. nl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 85
12. punkts

12. uzskata, ka, ieviešot tirgus instrumentus, (svītrojums) no šā tirgus nedrīkst izstumt 
personas, kuru ienākumi ir zemāki par vidējo algu un mazos uzņēmumus, un ka ir 
nepieciešams paralēli ieviest kompensējošus pasākumus šim slānim;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 86
12. punkts

12. uzskata, ka, ieviešot tirgus instrumentus, kas izraisa cenu paaugstināšanos, no šā tirgus 
nedrīkst izstumt personas, kuru finansiālais stāvoklis ir mazāk labvēlīgs, un ka ir 
nepieciešams paralēli ieviest kompensējošus pasākumus, kas ir pietiekami šim slānim;



PE398.431v02-00 26/47 AM\703130LV.doc

LV

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 87
12. punkts

12. uzskata, ka, ieviešot tirgus instrumentus, kas izraisa cenu paaugstināšanos, no šā tirgus 
nedrīkst izstumt personas, kuru ienākumi ir zemāki par vidējo algu, un ka ir 
nepieciešams paralēli ieviest kompensējošus pasākumus šim slānim; ierosina šajā 
kontekstā piešķirt atlaidi, kas atbilst nepieciešamajam ūdens, elektrības un, 
piemēram, siltuma patēriņam un sodīt par šī pamata patēriņa apjoma pārsniegšanu, 
lai efektīvi un sociāli neitrālā veidā mainītu attieksmi, piemēram — atbrīvojot no 
nodokļa pirmos 40 m3 ūdens, kas ir viena iedzīvotāja normālais gada patēriņa 
apjoms, un turpmākos m3 apliekot ar lielu nodokli;

Or. da

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 88
12.a punkts (jauns)

12.a uzsver, ka, nodokļus balstot uz principu „piesārņotājs maksā”, rodas būtiski finanšu 
līdzekļi, bet, tā kā iekasētās summas vienmēr ir nelielas, tās reti izraisa attieksmes 
maiņu;

Or. da

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 89
13. punkts

13. uzsver nepieciešamību iegūt precīzus datus par vides un sociālajām izmaksām 
saistībā ar produktu un pakalpojumu dzīves ciklu; aicina Komisiju sniegt 
priekšlikumus par šo izmaksu novērtēšanas metodēm;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 90
13. punkts

13. uzsver nepieciešamību iegūt precīzus datus par produktu (svītrojums) aprites ciklu un 
veidu, lai būtu iespējams izvēlēties efektīvākos pasākumus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 91
13.a punkts (jauns)

13.a atzinīgi vērtē nesen notikušo konferenci „Tālāk par IKP”, ko rīkoja Eiropas 
Komisija, Eiropas Parlaments, ESAO, Pasaules Dabas fonds un Romas klubs, kā 
arī tajā izdarītos galvenos secinājumus; uzsver, cik svarīgi ir papildināt IKP ar 
citiem rādītājiem, lai noteiktu mūsu sabiedrības labklājību un attīstību, īpaši saistībā 
ar ekonomiskās izaugsmes ietekmi uz atmosfēru un ekosistēmām;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 92
13.a punkts (jauns)

13.a uzskata, ka izgāztuves nodoklis ir ieteicams, lai rastu līdzekļus un tādējādi veicinātu 
atkritumu samazināšanos un pāreju uz produktiem, kas ir dabiski un kam piemīt 
bioloģiskās noārdīšanās spēja, piemēram, kompostējams iesaiņojums;

Or. da

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 93
13.a punkts (jauns)

13.a uzsver, ka ir nepieciešams, lai dalībvalstis regulāri pārbauda, vāc un publicē 
informāciju par visu ražošanas un izplatīšanas procesu, patēriņa un atkritumu 
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pārstrādes veidu ietekmi uz vidi;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 94
13.a punkts (jauns)

13.a uzskata, ka tirgus instrumenti var veicināt pētniecību un ekoinovācijas, jo ar 
nodokļiem, kas uzlikti videi nedraudzīgiem produktiem un pakalpojumiem vai par 
ekoloģijas standartu neievērošanu, ražotājus mudina ieguldīt no enerģijas viedokļa 
efektīvāku produktu un pakalpojumu meklēšanā;

Or. el

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 95
13.a punkts (jauns)

13.a uzskata, ka dažreiz ekonomisko procesu un attieksmes maiņu ilgtspējīgai attīstībai 
labvēlīgākā virzienā ir iespējams efektīvāk veicināt vietējā līmenī un tāpēc uzskata, 
ka Kopienas tirgus instrumentu sistēmai ir jāveicina īstenošana vietējā līmenī un 
vietējām īpatnībām piemērotā veidā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 96
14. punkts

14. uzsver steidzamo nepieciešamību pārskatīt Kopienas CO2 emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmu, lai efektīvi novērstu eksperimentālā posma laikā konstatētās 
nepilnības; uzsver, ka spēcīgais atbalsts principam „piesārņotājs maksā” saistībā ar 
Eiropas Savienības stratēģiju ilgtspējīgas attīstības jomā norāda uz to, ka Kopienas 
emisiju tirdzniecības sistēma (ETS) ir jābalsta uz pilnīgu emisijas tiesību pārdošanu 
izsolē;
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Or. en

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 97
14. punkts

14. pauž nožēlu par CO2 emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tiesību aktu pārskatīšanas 
aizkavēšanos; (svītrojums)

Or. nl

Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 98
14. punkts

14. pauž nožēlu par CO2 siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas 
tiesību aktu pārskatīšanas aizkavēšanos Eiropas Savienībā (ETS); uzskata, ka, veicot 
šo pārskatīšanu, par velti piešķirto CO2 kvotu daļa ir ievērojami jāsamazina, 
nodrošinot, lai absolūtā robeža atbilstu mērķim līdz 2020. gadam Eiropas Savienībā 
par 30 % samazināt emisijas, kā arī kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem 
ierobežojumiem saistībā ar tīras attīstības / kopīgas īstenošanas mehānisma 
finansēšanas līdzekļu izmantošanu;

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 99
14. punkts

14. pauž nožēlu par CO2 emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tiesību aktu pārskatīšanas 
aizkavēšanos; uzskata, ka, veicot šo pārskatīšanu, ir jārūpējas, lai uzņēmumi cenās 
neiekļauj to CO2 kvotu daļu, kas ir piešķirta par velti;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 100
14. punkts

14. pauž nožēlu par CO2 emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tiesību aktu pārskatīšanas 
aizkavēšanos; uzskata, ka, veicot šo pārskatīšanu, lielajiem ražotājiem par velti 
piešķirto CO2 kvotu daļa ir ievērojami jāsamazina, lai saruktu nepamatotā ārkārtas 
peļņa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 101
14.a punkts (jauns)

14.a uzskata, ka pastiprināta tirgus instrumentu izmantošana transporta sektorā ir ļoti 
būtiska pilnīgai vides un sociālo izmaksu internalizācijai attiecībā uz visiem 
transporta veidiem; uzskata tostarp, ka ceļu satiksmes zemais internalizācijas 
līmenis negatīvi ietekmē citu transporta veidu, piemēram, dzelzceļa konkurētspēju 
un ka tam ir negatīvas sekas arī efektīvāku un tīrāku tehnoloģiju veicināšanas 
aspektā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 102
14.a punkts (jauns)

14.a aicina, lai Padome pēc iespējas ātrāk pieņem direktīvas priekšlikumu saistībā ar 
nodokļiem privātajām automašīnām un lai tā saglabā noteikumus, kuri attiecas uz 
vidi;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 103
14.b punkts (jauns)

14.b atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu aviācijas jomu iekļaut Kopienas ETS, taču 
uzskata, ka ir nepieciešams pieņemt paralēlus un papildu pasākumus, piemēram, 
aviācijas degvielas nodokli un slāpekļa oksīdu (NOx) emisiju nodokli, lai cīnītos 
pret klimata maiņas sekām šajā jomā;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 104
16. punkts

16. uzskata, ka Kopienas tiesību aktu pārskatīšanai energoproduktu un smagkravas 
transportlīdzekļu (Eurovignette) nodokļu jomā būtu jānotiek vienlaikus un ātri, lai 
izvairītos no viena un tā paša mērķa sasniegšanai paredzēto pasākumu pārklāšanās 
un lai mainītu vides nodokļus tūlītējai rīcības maiņai dažādās ekonomikas jomās, 
galvenokārt izmantojot ārējo izmaksu internalizāciju;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 105
16. punkts

16. uzskata, ka Kopienas tiesību aktu pārskatīšanai energoproduktu un smagkravas 
transportlīdzekļu (Eurovignette) nodokļu jomā būtu jānotiek vienlaikus, lai vides 
nodokļi nekavējoties ietekmētu dažādas ekonomikas jomas videi labvēlīgā virzienā;

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 106
17. punkts

17. domā, ka ir nepieciešams noteikt par obligātu „Eurovignette” direktīvas1 piemērošanu 
visās dalībvalstīs un to mainīt, lai dotu iespēju internalizēt ārējās izmaksas 
pateicoties infrastruktūru cenu noteikšanai īpaši attiecībā uz autotransportu;
uzskata, ka šī direktīva ir jāattiecina uz visu ceļu tīklu, lai novērstu satiksmes 
pārorientāciju uz ceļiem, kuri nav iekļauti „Eurovignette” direktīvā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 107
18. punkts

18. uzskata, ka, pārskatot tiesību aktus energoproduktu nodokļu jomā, ir jāpaaugstina 
minimālās nodokļu likmes transportam, kas tiek izmantots rūpniecībā un tirdzniecībā;
atbalsta nodokļu dalīšanu enerģētikas un vides daļās, balstoties uz CO2 emisiju līmeni; 
uzsver, ka ir jāpieņem lēmums par likmju svārstību joslu, ietverot paaugstinātu 
minimālo likmi, lai novērstu traucējumus starp dalībvalstīm; (svītrojums)

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 108
18. punkts

18. uzskata, ka, pārskatot tiesību aktus energoproduktu nodokļu jomā, ir jāpaaugstina 
minimālās nodokļu likmes transportam, kas tiek izmantots rūpniecībā un tirdzniecībā;
atbalsta nodokļu dalīšanu enerģētikas un vides daļās, balstoties uz CO2 emisiju līmeni
un citu ietekmi un sekām attiecībā uz vidi; uzsver, ka ir jāpieņem lēmums par likmju 
svārstību joslu, ietverot paaugstinātu minimālo likmi, lai novērstu traucējumus starp 
dalībvalstīm;

Or. fr
                                               

1 Direktīva 93/89/EEK par dalībvalstu nodokļu piemērošanu dažiem kravu pārvadāšanai izmantojamo 
transportlīdzekļu veidiem un par nodevu un lietošanas maksas noteikšanu noteiktai infrastruktūrai (OV L 279, 
12.11.1993., 32. lpp.).
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 109
18. punkts

18. uzskata, ka, pārskatot tiesību aktus energoproduktu nodokļu jomā, ir jāpaaugstina 
minimālās nodokļu likmes transportam, kas tiek izmantots rūpniecībā un tirdzniecībā;
atbalsta nodokļu dalīšanu enerģētikas un vides daļās, balstoties uz CO2 emisiju līmeni;
uzsver, ka ir jāpieņem lēmums par likmju svārstību joslu, (svītrojums) lai novērstu 
traucējumus starp dalībvalstīm;

Or. de

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 110
19. punkts

svītrots

Or. en

Grozījumu iesniedza Eija-Riitta Korhola

Grozījums Nr. 111
19. punkts

19. aicina Komisiju un dalībvalstis izvērtēt izņēmumus un atbrīvojumus, kas paredzēti 
direktīvā par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un apsvērt, kuru no enerģijas 
veidiem nākotnē būtu jāatbrīvo no nodokļa, ievērojot direktīvas piemērošanas jomu 
un raksturu, kā arī izvairoties uzņēmējiem uzlikt pārmērīgu slodzi, kas rodas, 
piemērojot citas nodokļu un tirdzniecības sistēmas;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 112
19. punkts

19. aicina Komisiju un dalībvalstis atcelt izņēmumus un atbrīvojumus, kas paredzēti 
direktīvā par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un apsvērt iespēju nākotnē nevienu 
no enerģijas veidiem neatbrīvot no nodokļa, izņemot — vides aizsardzības apsvērumu 
dēļ;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Jens Holm

Grozījums Nr. 113
19. punkts

19. aicina Komisiju un dalībvalstis atcelt izņēmumus un atbrīvojumus, kas paredzēti 
direktīvā par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un apsvērt iespēju nākotnē nevienu 
no fosilo kurināmo enerģijas veidiem neatbrīvot no nodokļa;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 114
19.a punkts (jauns)

19.a aicina, lai Komisija iesniedz likumdošanas priekšlikumus ne vien transporta, bet arī 
citu ekonomiskās darbības veidu ārējo izmaksu internalizācijai; piemēram, ūdens 
izmantošanai, preču ražošanai, lauksaimniecībai, zvejniecībai u.c.;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 115
20. punkts

20. aicina (svītrojumus) dalībvalstis stiprināt celtniecības nozarei paredzētās 
atvieglojumu stratēģijas, lai atvieglotu enerģijas pieprasījuma un CO2 emisiju 
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samazināšanos; uzsver, ka būtiski ir atbalstīt pasīvo māju un „energopozitīvo” māju 
attīstību;

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 116
20. punkts

20. uzskata, ka celtniecības nozarē pastāv plašas enerģijas taupīšanas perspektīvas un 
aicina dalībvalstis stiprināt tās atvieglojumu stratēģijas, kuru mērķis ir nodrošināt 
enerģijas pieprasījuma un CO2 emisiju samazināšanos; uzsver, ka būtiski ir atbalstīt 
pasīvo māju un „energopozitīvo” māju un atjaunīgo enerģiju attīstību;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Françoise Grossetête

Grozījums Nr. 117
21. punkts

21. ierosina, lai kompensēšanas instrumenti, kas radušies, iedvesmojoties no Kioto 
protokola, un kas varētu dot finansiālu pamudinājumu, būtu atvērti finansējumam, 
kura avots ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi mājokļu un pilsētas transporta 
oglekļa bilances jomā;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 118
21. punkts

(neskar tekstu latviešu valodā)

Or. pl
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Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 119
22. punkts

22. uzskata, ka vidi nelabvēlīgi ietekmējošo subsīdiju reformu nevar attiecināt vienīgi uz 
KLP; uzskata, ka šajā jomā transporta sektoram, it īpaši autotransportam ir 
nepieciešami steidzami un noteikti pasākumi; aicina Komisiju steidzami ierosināt 
plānu vidi nelabvēlīgi ietekmējošo subsīdiju pakāpeniskai atcelšanai atbilstīgi 
Eiropas Padomes lēmumam par ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšanu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Christofer Fjellner

Grozījums Nr. 120
22. punkts

22. uzskata, ka (svītrojums) subsīdiju reformu nevar attiecināt vienīgi uz KLP, jo arī citās 
jomās subsīdijas nelabvēlīgi ietekmē vidi;

Or. sv

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 121
23. punkts

23. cer, ka Komisija, pārskatot Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides 
aizsardzībai, patiešām ņems vērā nepieciešamību mainīt ražošanas, pārvietošanās, 
transporta un patēriņa veidus un samazināt atkritumu daudzumu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 122
22.a punkts (jauns)

23.a uzsver, ka pamatdirektīva par ūdeni1 var kalpot par atsauci, lai definētu tirgus 
                                               
1 Direktīva 2001/60/EK.
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instrumentus videi; atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu, 
taču ir sarūgtināts par kļūdām šajā ziņojumā, kas radušās, transponējot dažas 
definīcijas, kā arī par nepilnīgo šīs likumdošanas īstenošanu;  aktīvi aicina 
dalībvalstis paātrināt šīs pamatdirektīvas īstenošanu īpaši, lai viss ūdens patēriņš 
tiktu pakļauts ekonomiskam novērtējumam, ietverot šā resursa izmantošanas 
izmaksas un vides izmaksas, jo šiem kritērijiem ir īpaša nozīme, izstrādājot ūdens 
cenas, lai atgūtu resursa izmantošanas izmaksas un vides izmaksas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 123
23.b punkts (jauns)

23.b atgādina Kopienas normas atkritumu jomā, bet pauž nožēlu, ka tās neattiecas uz 
atkritumu apjomu Eiropas Savienībā; aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis 
domāt par regulējumu atkritumu nodokļu jomā, lai novērstu atkritumu rašanos un 
vidējā termiņā samazinātu Eiropas Savienībā radušos atkritumu apjomu;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 124
23.c punkts (jauns)

23.c aicina Komisiju un dalībvalstis izveidot nodokļu vai maksājumu sistēmu, lai 
samazinātu pesticīdu izmantošanas apmēru un lai izmantotu videi un veselībai 
mazāk toksiskus pesticīdus;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 125
24. punkts

24. uzskata, ka pazeminātas PVN likmes ieviešana ekoloģiskiem produktiem ir stingri 
jāpārrauga, lai tā patērētājiem dotu patiesu labumu un tai ir jāparedz papildu 
pasākumi, piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības marķējumi, lai izveidotu sistēmu, 
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kas ļautu viegli salīdzināt produktus;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 126
24.a punkts (jauns)

24.a uzsver, ka ekoloģiski atbildīgas attieksmes veicināšanai paredzēto subsīdiju un 
atbalsta ekonomiskā nozīme attīstīsies, plašāk izplatoties ekoloģiski atbildīgai un 
pārdomātai attieksmei un ka tādu pakalpojumu finansēšana, kuru galvenais mērķis 
ir uzlabot dzīves kvalitāti vairs nebūs pamatota, ja pretēji tam, kas notiktu, ja tiktu 
piemērots tikai princips „piesārņotājs maksā” rastos mākslīga nesaderība starp 
ekoloģiski atbildīgu attieksmi un pakalpojumiem dzīves kvalitātes uzlabošanai; 
norāda, ka princips „piesārņotājs maksā” dod iespēju mērķtiecīgi ieguldīt radušos 
līdzekļus, lai veiktu izmaiņas, kas nepieciešamas lai radītu tīrāku ražošanu un 
produktus; 

Or. da

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 127
24.b punkts (jauns)

24.b uzskata, ka lauksaimniecības jomā būtu likumsakarīgi piemērot vienotu minimālo 
nodokli, lai sankcionētu pesticīdu izmantošanu, slāpekļa noplūdi un oglekļa satura 
zudumu augsnē, bet ienākumi no šā nodokļa varētu kalpot tādu kultūru atbalstam, 
kam nav nepieciešami pesticīdi, kā arī lai pakāpeniski samazinātu slāpekļa un 
oglekļa zaudējumus un veicinātu pāreju uz ekoloģisku lauksaimniecību;

Or. da

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 128
24.c punkts (jauns)

24.c ierosina novirzīt ienākumus, piemēram, no PVC ražošanas nodokļa tādu 
ekoloģisku materiālu atbalstam kā polipropilēns vai polietilēns; norāda, ka 
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arī no ķimikāliju nodokļu ieņēmumiem ir iespējams iegūt līdzekļus, lai 
atbalstītu no ķimikālijām brīvu produktu izstrādi, piemēram, krāsas, 
mazgāšanas līdzekļus, kosmētiku un ekoloģiskus tekstilmateriālus; turklāt 
uzskata, ka ir svarīgi minēt oglekļa satura samazināšanas nodokli, to, 
iespējams, papildinot ar slāpekļa zuduma nodokli;

Or. da

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 129
25. punkts

25. neatbalsta atļauju tirdzniecības sistēmas ieviešanu bioloģiskās daudzveidības jomā 
(svītrojums);

Or. en

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 130
25. punkts

25. atzīst, ka pastāv grūtības saistībā ar tirgus instrumentu ieviešanu ar mērķi palielināt 
un aizsargāt bioloģisko daudzveidību un pakalpojumus, kas saistīti ar ekosistēmām, 
kā arī novērst vietēja rakstura vides problēmas; neatlaidīgi aicina Komisiju noteikt 
labāko praksi šajās jomās un to atbalstīt;

Or. en

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 131
25. punkts

25. atbalsta iespēju izveidot atļauju tirdzniecības sistēmas (svītrojums) attiecībā uz NOx
un SO2, ja vien tās dod iespēju pēc iespējas rentablāk īstenot vides jomā noteiktos 
mērķus;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 132
25. punkts

25. uzskata, ka dalībvalstīm ir jāvar izmantot atļauju tirdzniecības sistēma attiecībā uz 
NOx un SO2; uzsver, ka tajos reģionos, kuros vides izmantošanas telpa ir ierobežota, 
tādi ekonomikas instrumenti kā tirdzniecība ir vērā ņemams papildu elements, lai 
pēc iespējas rentablāk īstenotu vides jomās nospraustos mērķus;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Frédérique Ries

Grozījums Nr. 133
25. punkts

25. pauž atzinību par Komisijas izrādīto apņēmību attiecināt dažādus tirgus 
instrumentus (maksājumus, subsīdijas un tirgojamas tiesības) arī uz bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību un atmosfēras piesārņojuma apkarošanu; ar interesi 
uzņem NOx un SO2 atļauju tirdzniecības sistēmas, kas ir ieviestas dažās dalībvalstīs, 
lai novērstu šā veida atmosfēras piesārņotāju radītās problēmas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 134
25. punkts

25. neatbalsta atļauju tirdzniecības sistēmas ieviešanu bioloģiskās daudzveidības jomā;
aicina Komisiju turpināt pārdomas par bioloģiskās daudzveidības zaudējuma 
izmaksu novērtēšanu un par iespējamo tirgus instrumentu izmantojumu, noteikti 
atzīstot, ka vietēju iemeslu dēļ bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un uzlabošana 
vienā teritorijā nedrīkst izraisīt tās zaudējumus citā teritorijā; uzsver, ka, ieviešot 
NOx un SO2 atļauju tirdzniecības sistēmu, vienmēr ir jāņem vērā vietējie emisiju 
nosacījumi un tā ir jāattiecina uz precīzi ierobežotu ģeogrāfisko teritoriju;

Or. fr
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 135
25. punkts

25. (svītrojums) atbalsta atļauju tirdzniecības sistēmas ieviešanu bioloģiskās 
daudzveidības jomā un attiecībā uz NOx un SO2, līdzko būs pieejami zinātniski 
precīzi aprēķināšanas modeļi;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 136
25.a punkts (jauns)

25.a neatlaidīgi aicina Komisiju līdz 2009. gadam sniegt likumdošanas priekšlikumu par 
jūras transporta siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, jo uz šo transportu 
neattiecas nedz Kopienas, nedz starptautiskie tiesību akti šajā jomā; pauž atbalstu 
likumdošanas procesam, kura mērķis ir aviācijas nozari iekļaut Eiropas Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā

Or. fr

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 137
26. punkts

26. prasa, lai Komisija paredz savās iniciatīvās dalībvalstu pieņemto pastāvošo 
mehānismu uzturēšanu, lai veicinātu atjaunīgās enerģijas attīstību; uzskata, ka pirms 
finansiāla stimula piešķiršanas biodegvielām, ir jāaicina izdarīt papildu 
novērtējumu, lai noteiktu, vai tās ir ražotas no vides viedokļa ilgtspējīgā veidā;

Or. el
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 138
26. punkts

26. prasa, lai Komisija paredz savās iniciatīvās dalībvalstu pieņemto pastāvošo 
mehānismu uzturēšanu, lai veicinātu atjaunīgās enerģijas attīstību; uzskata, ka ir 
nepieciešams papildu novērtējums īpaši saistībā ar biodegvielu dzīves ciklu un no šī 
viedokļa uzsver noteikumu definēšanas nozīmi degvielu kvalitātes un atjaunojamo 
enerģiju jomā;

Or. nl

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 139
26. punkts

26. prasa, lai Komisija paredz savās iniciatīvās dalībvalstu pieņemto pastāvošo 
mehānismu uzturēšanu, lai veicinātu atjaunīgās enerģijas attīstību; uzskata, ka ir 
nepieciešams papildu novērtējums īpaši saistībā ar biodegvielu ražošanas un 
izmantošanas ciklu;

Or. pl

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 140
26. punkts

26. prasa, lai Komisija paredz savās iniciatīvās dalībvalstu pieņemto pastāvošo 
mehānismu uzturēšanu, lai veicinātu atjaunīgās enerģijas attīstību; uzsver, ka ir 
nepieciešams papildu novērtējums īpaši saistībā ar biodegvielu dzīves ciklu;

Or. fr



AM\703130LV.doc 43/47 PE398.431v02-00

LV

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 141
26.a punkts (jauns)

26.a aicina dalībvalstis, kuras to nav izdarījušas, pieņemt pasākumus, lai atturētu no 
individuālu un atsevišķi iesaiņotu produktu ražošanas un no produktu papildu 
iesaiņošanas;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 142
26.a punkts (jauns)

26.a pauž atzinību par uzsvaru, kas likts uz tirgus instrumentiem, īstenojot 
pamatdirektīvu par ūdeni1 un uzskata, ka, nosakot ūdens cenu, vispirms ir 
jāinternalizē izmaksas, kas saistītas ar virszemes ūdeņu ieguvi, ūdens kvalitātes 
pazemināšanos un attīrīšanas stacijām; neatlaidīgi aicina Komisiju izskatīt šīs 
direktīvas piemērošanu dalībvalstīs, un labākās prakses meklējumiem un tās 
popularizēšanai aicina izmantot ūdens direktīvas kopējo īstenošanas stratēģiju un 
eksperimentālos upju baseinus;

Or. en

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 143
26.a punkts (jauns)

26.a uzskata, ka tirgus instrumenti var sniegt atbalstu dabas resursu aizsardzībai, 
piemēram, veicinot efektīvu ūdens resursu izmantošanu ar racionālu un no sociālā 
viedokļa taisnīgu tarifu politiku;

Or. el

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (JO L 327, 22.12.2000., 1. lpp).
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 144
26.b punkts (jauns)

26.b uzsver, ka tirgus instrumentiem ir jābūt izstrādātiem tā, lai tie neapdraudētu to 
rūpniecības nozaru konkurētspēju, kas ir iesaistītas starptautiskā tirdzniecībā, 
piemēram, energointensīvas rūpniecības nozares, lai izvairītos no zaudējumiem 
tirdzniecībā  importa dēļ („noplūde”) un no iespējamas rūpniecības pārvietošanas 
un līdz ar to — no ietekmes uz vidi arī ārpus Eiropas Savienības;

Or. en

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 145
26.b punkts (jauns)

26.b norāda, ka ar fosilo enerģiju saistīto CO2 emisiju vienotais minimālais nodoklis 
radīs līdzekļus, ko varēs ieguldīt jo īpaši jauno enerģiju ieviešanā un enerģijas 
taupīšanā, sabiedriskā transporta līdzekļos u.c., ņemot vērā, ka ienākumus no šā 
nodokļa būtu jāiegulda tādu atjaunīgo enerģijas avotu attīstīšanā kā saules, vēja un 
plūdmaiņu enerģijas ģeneratori;  atzīmē arī, ka līdzīgs nodoklis transporta nozarē 
izmantotajam benzīnam, dīzeļdegvielai un biodegvielai radītu līdzekļus, kas dotu 
iespēju reformēt šo nozari;

Or. da

Grozījumu iesniedza Jens-Peter Bonde

Grozījums Nr. 146
26.b punkts (jauns)

26.b ierosina nodokli uzlikt tām CO2 emisijām, ko rada iekšdedzes motori, jo šis nodoklis 
ļautu finansēt tieši gan transporta elektrifikāciju, gan inovācijas, demonstrējumu 
vienības un nepieciešamo infrastruktūru izveidi; norāda, ka šādu pasākumu efektīvi 
papildinātu tādi ierobežojumi, kā atļauja pilsētas centrā braukt tikai ar elektriskām 
automašīnām un zaļo augu kultivēšanā un ievākšanā prasība obligāti izmantot tikai 
elektrisku lauksaimniecības tehniku un aprīkojumu; uzskata, ka šis pasākums 
efektīvi ietekmēs daļiņu emisiju piesārņojumu; norāda, ka Dānijas reģioni ir 
publicējuši dokumentu, kurā minēts, ka 4000 cilvēku gadā iet bojā smaceņa dēļ 
(3500) vai stresa dēļ, ko izraisa troksnis, taču šos skaitļus ir jāsalīdzina ar ceļu 
satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu, kas Dānijā gada laikā ir mazāks par 400, 
taču piesaista vairāk uzmanības nekā smaceņa problēma;



AM\703130LV.doc 45/47 PE398.431v02-00

LV

Or. da

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 147
26.a punkts (jauns)

26.a aicina Komisiju īstenot priekšizpēti saistībā ar „CO2 kartes” ieviešanu personām un 
MVU, kurā būtu norādīts enerģijas patēriņš un radītā siltumnīcefekta gāze;

Or. es

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 148
27. punkts

27. atbalsta korekcijas instrumenta ieviešanu, izmantošanai uz robežas, lai sasniegtu CO2
emisiju samazināšanas mērķi un saglabātu Eiropas Savienības saimniecisko 
konkurētspēju; aicina Komisiju sniegt ziņojumu par šā instrumenta pieņemšanu 
(svītrojums), balstoties uz dažās dalībvalstīs notiekošajiem pētījumiem;

Or. de

Grozījumu iesniedza Anders Wijkman

Grozījums Nr. 149
27. punkts

27. atbalsta korekcijas instrumenta pētījumus, izmantošanai uz robežas, lai sasniegtu CO2
emisiju samazināšanas mērķi un saglabātu Eiropas Savienības saimniecisko 
konkurētspēju; aicina Komisiju sniegt ziņojumu par šā instrumenta iespējamu 
pieņemšanu, balstoties uz dažās dalībvalstīs notiekošajiem pētījumiem; tomēr uzsver, 
ka pielāgošanas pasākumi, kas izmantojami uz robežas ir jāīsteno tikai, ja 
neveiksies sarunas, kuru mērķis ir panākt vienošanos par obligātu CO2 
samazināšanu starptautiskā līmenī;

Or. en
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 150
27. punkts

27. atbalsta priekšizpētes veikšanu attiecībā uz pielāgošanas instrumentu izmantošanai 
uz robežas, jo tas ļautu iekļaut importu emisiju tirdzniecības sistēmā, tādējādi 
veicinot CO2 emisiju samazināšanas mērķa sasniegšanu un Eiropas Savienības 
saimnieciskās konkurētspējas saglabāšanos; aicina Komisiju, lai sniegtu ziņojumu 
par šā instrumenta pieņemšanu un nepieciešamības gadījumā sagatavotu 
likumdošanas priekšlikumu, balstīties uz dažās dalībvalstīs notiekošajiem pētījumiem;

Or. en

Grozījumu iesniedza Anne Ferreira

Grozījums Nr. 151
27. punkts

27. atbalsta korekcijas instrumenta ieviešanu, izmantošanai uz robežas, lai jo īpaši 
novērstu iespējamo „oglekļa noplūdi”, kas varētu apdraudēt pienākumu sasniegt
CO2 emisiju samazināšanas mērķi un saglabāt Eiropas Savienības saimniecisko 
konkurētspēju; aicina Komisiju, lai sniegtu ziņojumu par šā instrumenta pieņemšanu 
un sagatavotu likumdošanas priekšlikumu, balstīties uz dažās dalībvalstīs 
notiekošajiem pētījumiem;

Or. fr

Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 152
27. punkts

27. atbalsta korekcijas instrumenta ieviešanu, izmantošanai uz robežas, lai sasniegtu CO2
emisiju samazināšanas mērķi un saglabātu Eiropas Savienības saimniecisko 
konkurētspēju; aicina Komisiju, lai sniegtu ziņojumu Eiropas Parlamentam par šā 
instrumenta pieņemšanu un sagatavotu likumdošanas priekšlikumu, balstīties uz dažās 
dalībvalstīs notiekošajiem pētījumiem;

Or. nl
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Grozījumu iesniedza Lambert van Nistelrooij

Grozījums Nr. 153
27.a punkts (jauns)

27.a aicina, lai Komisija definē videi draudzīgus mehānismus un tirdzniecības politiku, 
kas atbilstu PTO līgumam, lai sāktu risināt problēmas, kas saistītas ar trešām 
valstīm, kam nav jāpiemēro Kioto protokols, un lai tā nodrošina, ka turpmākajās 
versijās Protokolā skaidrāk tiktu noteiktas šādas iespējas; uzskata, ka tirdzniecības 
pasākumus drīkst pielāgot tikai tad, ja alternatīvi pasākumi neļauj sasniegt vides 
jomā noteiktos mērķus; uzskata, ka līdz ar to pieņemšanu, tirdzniecības 
pasākumiem vairs nedrīkst noteikt citus ierobežojumus, kā tikai tos, kas ir 
nepieciešami šā mērķa sasniegšanai, taču tie nedrīkst izraisīt nejaušu vai 
nepamatotu diskrimināciju; 

Or. nl
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