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Grozījums Nr. 1
Bernadette Bourzai

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Reģionu komitejas 
pašiniciatīvas atzinumu „Par Zaļo 
grāmatu: Ceļā uz Eiropas Savienības 
kalnu apvidu politiku: Eiropas redzējums 
kalnu apvidiem”,

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Ioannis Gklavakis

Rezolūcijas priekšlikums
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

AA. tā kā kalnu reģioni dažās dalībvalstīs, 
piemēram, Austrijā, Grieķijā, Portugālē, 
Itālijā un Spānijā, aizņem vairāk nekā 
50 % no valsts teritorijas un lauku 
iedzīvotājiem šajos apvidos joprojām ir 
nozīmīga loma,

Or. el

Grozījums Nr. 3
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
B apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā kalnu apvidi ir kultūrainavas, kas 
atspoguļo harmonisku mijiedarbību starp 

B. tā kā kalnu apvidi un augstieņu reģioni 
ir kultūrainavas, kas atspoguļo harmonisku 
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cilvēku un biosistēmām un pieder pie 
dabas mantojuma,

mijiedarbību starp cilvēku un biosistēmām 
un pieder pie dabas mantojuma,

Or. de

Grozījums Nr. 4
Ioannis Gklavakis

Rezolūcijas priekšlikums
Ba apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

BA. tā kā kalnu apvidus ļoti ietekmē 
klimata pārmaiņas un ekstremāli laika 
apstākļi, sausums, mežu ugunsgrēki utt.,

Or. el

Grozījums Nr. 5
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā reģioni ar specifiskiem faktoriem 
(virsmas slīpums, augstumu starpības, 
nepieejamība, augājs, laika apstākļi) 
atšķiras no citiem reģioniem Eiropas 
Savienībā un daudzējādā ziņā ir 
„nelabvēlīgi”;

C. tā kā reģioni ar specifiskiem faktoriem 
(virsmas slīpums, augstumu starpības, 
nepieejamība, augājs, īsāks dabiskās 
veģetācijas periods, zema augsnes 
kvalitāte, laika apstākļi) atšķiras no citiem 
reģioniem Eiropas Savienībā un 
daudzējādā ziņā ir „nelabvēlīgi”;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Bernadette Bourzai

Rezolūcijas priekšlikums 
C. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā reģioni ar specifiskiem faktoriem 
(virsmas slīpums, augstumu starpības, 
nepieejamība, augājs, laika apstākļi) 
atšķiras no citiem reģioniem Eiropas 
Savienībā un daudzējādā ziņā ir 
„nelabvēlīgi”;

C. tā kā reģioni ar specifiskiem faktoriem 
(virsmas slīpums, augstumu starpības, 
nepieejamība, augājs, laika apstākļi) 
atšķiras no citiem reģioniem Eiropas 
Savienībā un pastāvīgi atrodas 
nelabvēlīgu dabas apstākļu ietekmē;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā reģioni ar specifiskiem faktoriem 
(virsmas slīpums, augstumu starpības, 
nepieejamība, augājs, laika apstākļi) 
atšķiras no citiem reģioniem Eiropas 
Savienībā un daudzējādā ziņā ir 
„nelabvēlīgi”;

C. tā kā reģioni ar specifiskiem faktoriem 
(virsmas slīpums, augstumu starpības, 
nepieejamība, augājs, laika un klimata 
apstākļi) atšķiras no citiem reģioniem 
Eiropas Savienībā un daudzējādā ziņā ir 
„nelabvēlīgi”;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Ioannis Gklavakis

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā reģioni ar specifiskiem faktoriem 
(virsmas slīpums, augstumu starpības, 
nepieejamība, augājs, laika apstākļi) 
atšķiras no citiem reģioniem Eiropas 
Savienībā un daudzējādā ziņā ir 
„nelabvēlīgi”;

C. tā kā reģioni ar specifiskiem faktoriem 
(virsmas slīpums, augstumu starpības, 
nepieejamība, augājs, laika apstākļi) 
atšķiras no citiem reģioniem Eiropas 
Savienībā un daudzējādā ziņā ir 
„nelabvēlīgi”, kas pamazām noved pie šo 
apvidu pārtuksnešošanās un 
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lauksaimnieciskās ražošanas apjoma 
samazināšanās;

Or. el

Grozījums Nr. 9
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā kalnu apvidiem ir 
potenciāls/modelis kvalitatīviem 
produktiem, augstvērtīgiem 
pakalpojumiem un atpūtas teritorijām, kas 
tikai ar integrētu un ilgtermiņā vērstu 
resursu un tradīciju izmantošanu var tikt 
ilgtspējīgi aktivizēti,

D. tā kā kalnu apvidiem, ieskaitot 
augstieņu reģionus, ir potenciāls/modelis 
kvalitatīviem produktiem, augstvērtīgiem 
pakalpojumiem un atpūtas teritorijām, kas 
tikai ar integrētu un ilgtermiņā vērstu 
resursu un tradīciju izmantošanu var tikt 
ilgtspējīgi aktivizēti,

Or. de

Grozījums Nr. 10
Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
Da apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Da. tā kā kalnu apvidos ražo dzīvnieku 
valsts produktus ar noteiktām kvalitātes 
īpašībām un šai ražošanas procesā plaši 
un ilgtspējīgi izmanto dabas resursus, 
ganības un īpaši pielāgotus ganību augu 
veidus, kā arī tradicionālus 
lauksaimniecības paņēmienus,

Or. el
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Grozījums Nr. 11
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā kalni ir „multifunkcionāla” dzīves 
telpa, kurā (lauksaimniecība) ekonomika 
cieši saistīta ar sociālajiem, kultūras un 
ekoloģiskajiem aspektiem,

E. tā kā kalni, ieskaitot augstieņu 
reģionus, ir „multifunkcionāla” dzīves 
telpa, kurā (lauksaimniecība) ekonomika 
cieši saistīta ar sociālajiem, kultūras un 
ekoloģiskajiem aspektiem,

Or. de

Grozījums Nr. 12
Véronique Mathieu

Rzolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā kalni ir „multifunkcionāla” dzīves 
telpa, kurā (lauksaimniecība) ekonomika 
cieši saistīta ar sociālajiem, kultūras un 
ekoloģiskajiem aspektiem,

E. tā kā kalni ir „multifunkcionāla” dzīves 
telpa, kurā (lauksaimniecība) ekonomika 
cieši saistīta ar sociālajiem, kultūras un 
ekoloģiskajiem aspektiem, šo apvidu 
atbalstam jāpiešķir pienācīgs 
finansējums,

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā, ņemot vērā pastāvīgo 
strukturālo deficītu, kalnu apvidu 
ekonomika ir īpaši jutīga pret ekonomikas 
cikla svārstībām un ilgtermiņā ir atkarīga 
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no ražošanas procesu daudzveidības un 
specializācijas,

Or. de

Grozījums Nr. 14
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
Fa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā līdz ar Alpu konvenciju un 
Karpatu konvenciju Eiropas līmenī ir 
radīts tiesisks instruments atsevišķu kalnu 
apvidu aizsardzībai un tādējādi būtisks 
instruments vienotai kalnu apvidu
politikai, kura vēl ir jāratificē un jāīsteno,

Or. de

Grozījums Nr. 15
Maria Petre

Rezolūcijas priekšlikums
Ea apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ea. tā kā kalnu apvidu lauksaimniecība, 
mežsaimniecība un ganību izmantošana, 
kuras raksturo bieži vien daudznozaru 
darbība, ir ekoloģiskā līdzsvara paraugs, 
kas ir jāņem vērā,

Or. de

Grozījums Nr. 16
Maria Petre

Rezolūcijas priekšlikums
Eb apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Eb. tā kā vairums kalnu apvidu lauku 
saimniecību ir ģimenes uzņēmumi ar 
paaugstinātu finansiālo risku,

Or. de

Grozījums Nr. 17
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. liek padomāt, ka dalībvalstu pūliņi 
attiecībā uz kalnu apvidiem stipri atšķiras 
un nav vērsti uz integrētu, bet uz nozaru 
attīstību un ka nav integrētu ES 
pamatnoteikumu (kā tas ir jūras 
apvidiem1); 

1. liek padomāt, ka dalībvalstu pūliņi 
attiecībā uz kalnu apvidiem un augstienēm 
stipri atšķiras un nav vērsti uz integrētu, 
bet uz nozaru attīstību un ka nav integrētu 
ES pamatnoteikumu (kā tas ir jūras 
apvidiem1);

___________________

1 COM (2007)0574.

______________
1 COM (2007)0574.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju kā metodi dažādiem 
Eiropas Savienības reģioniem; 

2. atzinīgi vērtē Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju kā metodi dažādiem 
Eiropas Savienības reģioniem un prasa 
veidot kopēju lauksaimniecības politiku, 
kas izpaužas pirmā un otrā pīlāra 
pasākumos, lai, ņemot vērā Eiropas 
Savienības starptautiskos izaicinājumus, 
atbilstoši veidotu darbotiesspējīgas un 
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daudzfunkcionālas kalnu 
lauksaimniecības ekonomisko vidi, ņemot 
vērā ražošanas funkcionēšanai 
nepieciešamos instrumentus, ieskaitot 
piena transportu;

Or. de

Grozījums Nr. 19
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atzinīgi vērtē Zaļo grāmatu par 
teritoriālo kohēziju kā metodi dažādiem 
Eiropas Savienības reģioniem; 

atzinīgi vērtē Zaļo grāmatu par teritoriālo 
kohēziju kā metodi dažādiem Eiropas 
Savienības reģioniem un prasa veidot 
kopēju lauksaimniecības politiku, kas 
izpaužas pirmā un otrā pīlāra pasākumos, 
lai, ņemot vērā Eiropas Savienības 
starptautiskos izaicinājumus, atbilstoši 
veidotu darbotiesspējīgas un 
daudzfunkcionālas kalnu 
lauksaimniecības ekonomisko vidi, ņemot 
vērā ražošanas funkcionēšanai 
nepieciešamos instrumentus, ieskaitot 
piena transportu;

Or. de

Grozījums Nr. 20
Bernadette Bourzai

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. vienlaikus aicina Komisiju savas 
kompetences robežās sešu mēnešu laikā 
izstrādāt specifisku, integrētu „Kalnu 
apvidu ilgtspējīgas attīstības un resursu 

3. vienlaikus aicina Komisiju savas 
kompetences robežās sešu mēnešu laikā 
izstrādāt Zaļo grāmatu par kalnu 
apvidiem ar specifisku, integrētu „Kalnu 
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izmantošanas stratēģiju”; turklāt prasa, lai, 
pamatojoties uz to, tiktu izstrādātas 
dalībvalstu rīcības programmas ar 
konkrētiem īstenošanas pasākumiem;  

apvidu ilgtspējīgas attīstības un resursu 
izmantošanas stratēģiju”; turklāt prasa, lai, 
pamatojoties uz to, tiktu izstrādātas 
dalībvalstu rīcības programmas ar 
konkrētiem īstenošanas pasākumiem;  

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. vienlaikus aicina Komisiju savas 
kompetences robežās sešu mēnešu laikā 
izstrādāt specifisku, integrētu „Kalnu 
apvidu ilgtspējīgas attīstības un resursu 
izmantošanas stratēģiju”; turklāt prasa, lai, 
pamatojoties uz to, tiktu izstrādātas 
dalībvalstu rīcības programmas ar 
konkrētiem īstenošanas pasākumiem;

3. vienlaikus aicina Komisiju savas 
kompetences robežās sešu mēnešu laikā 
izstrādāt specifisku, integrētu „Kalnu 
apvidu ilgtspējīgas attīstības un resursu 
izmantošanas stratēģiju”; turklāt prasa, lai, 
pamatojoties uz to, sadarbībā ar 
reģionālajām iestādēm un pilsoniskās 
sabiedrības pārstāvjiem, kas pārzina un 
pārstāv vietējos apstākļus un vajadzības 
(piemēram, dažādas kalnu masīvu 
īpatnības), tiktu izstrādātas dalībvalstu 
rīcības programmas ar konkrētiem 
īstenošanas pasākumiem, attiecīgi ņemot 
vērā esošās reģionālās iniciatīvas 1;
_____________________

1 Austrijas Tiroles federālās zemes nākotne.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc kalnu 
apvidu eiropeiskas definīcijas pēc 
zinātniskiem kritērijiem, kas ietekmē arī 
nelabvēlīgo apvidu („Less Favoured 
Areas”) un KLP reformas;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 23
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc kalnu 
apvidu eiropeiskas definīcijas pēc 
zinātniskiem kritērijiem, kas ietekmē arī 
nelabvēlīgo apvidu („Less Favoured 
Areas”) un KLP reformas;

4. uzsver kalnu apvidu klasifikācijas 
nozīmi, kas ir priekšnoteikums, lai 
īstenotu mērķtiecīgus kalnu 
lauksaimniecības pasākumus, kā arī 
kalnu apvidu diferenciāciju pēc 
nelabvēlīgu dabas apstākļu ietekmes 
pakāpes; ņemot vērā esošo reģionu 
iedalījumu, dalībvalstīm jāvelta īpaša 
uzmanība diferenciācijai;

Or. de

Grozījums Nr. 24
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc kalnu 
apvidu eiropeiskas definīcijas pēc 
zinātniskiem kritērijiem, kas ietekmē arī 
nelabvēlīgo apvidu („Less Favoured 
Areas”) un KLP reformas;

4. uzsver kalnu apvidu klasifikācijas 
nozīmi, kas ir priekšnoteikums, lai 
īstenotu mērķtiecīgus kalnu 
lauksaimniecības pasākumus, kā arī 
kalnu apvidu diferenciāciju pēc 
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nelabvēlīgu dabas apstākļu ietekmes 
pakāpes; ņemot vērā esošo reģionu 
iedalījumu, dalībvalstīm jāvelta īpaša 
uzmanība diferenciācijai;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc kalnu apvidu 
eiropeiskas definīcijas pēc zinātniskiem 
kritērijiem, kas ietekmē arī nelabvēlīgo 
apvidu („Less Favoured Areas”) un KLP 
reformas;

4. uzsver nepieciešamību pēc kalnu apvidu 
eiropeiskas definīcijas pēc zinātniskiem 
kritērijiem, vienlaikus atzīstot, ka, ņemot 
vērā Eiropas kalnu apvidu atšķirības, tas 
nebūs viegli; tomēr norāda, ka īpaši 
rūpīgi jāveic KLP paredzētā  nelabvēlīgo 
apvidu („Less Favoured Areas”) atkārtota 
novērtēšana, lai izvairītos no 
vispārinājumiem, kuru rezultātā daži 
apvidi tiktu izslēgti, kas būtu netaisnība 
Kopienas un valstu līmenī;

Or. el

Grozījums Nr. 26
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc kalnu apvidu 
eiropeiskas definīcijas pēc zinātniskiem 
kritērijiem, kas ietekmē arī nelabvēlīgo 
apvidu („Less Favoured Areas”) un KLP 
reformas;

4. uzsver nepieciešamību pēc aptverošas
kalnu apvidu eiropeiskas definīcijas pēc 
zinātniskiem kritērijiem, kas ietekmē arī 
nelabvēlīgo apvidu („Less Favoured 
Areas”) un KLP reformas, turklāt šajā 
definīcijā jānošķir kalnu apvidi no mazāk 
attīstītiem reģioniem;
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Or. fr

Grozījums Nr. 27
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. uzsver nepieciešamību pēc kalnu apvidu 
eiropeiskas definīcijas pēc zinātniskiem 
kritērijiem, kas ietekmē arī nelabvēlīgo 
apvidu („Less Favoured Areas”) un KLP 
reformas;

4. uzsver nepieciešamību pēc kalnu apvidu, 
kā arī augstieņu eiropeiskas definīcijas 
pēc zinātniskiem kritērijiem, kas ietekmē 
arī nelabvēlīgo apvidu („Less Favoured 
Areas”) un KLP reformas;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. zināšanu nodošanas un inovāciju 
veicināšanas nolūkā prasa pārskatu par 
finansētajām programmām un projektiem 
par tematiem, kas attiecas uz kalnu 
apvidiem;

5. aicina Komisiju zināšanu nodošanas un 
inovāciju veicināšanas nolūkā sastādīt
pārskatu par finansētajām programmām un 
projektiem par tematiem, kas attiecas uz 
kalnu apvidiem;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver kalnu lauksaimniecības nozīmi 6. uzsver kalnu lauksaimniecības, kuru 
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ražošanā, visaptverošas ainavas 
saglabāšanā un izmantošanā, kā arī kā citu 
ekonomikas nozaru multifunkcionālu 
pamatu un kā tradicionālo kultūrainavu un 
sociālās iekārtas raksturīgu elementu;

raksturo uzņēmējdarbības ražošanas 
funkcija, nozīmi kā priekšnoteikumu
ainavas saglabāšanā un izmantošanā, kā arī 
kā citu ekonomikas nozaru 
multifunkcionālu pamatu un kā 
tradicionālo kultūrainavu un sociālās 
iekārtas raksturīgu elementu;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver kalnu lauksaimniecības nozīmi 
ražošanā, visaptverošas ainavas 
saglabāšanā un izmantošanā, kā arī kā citu 
ekonomikas nozaru multifunkcionālu 
pamatu un kā tradicionālo kultūrainavu un 
sociālās iekārtas raksturīgu elementu;

6. uzsver kalnu lauksaimniecības nozīmi 
ražošanā, visaptverošas ainavas 
saglabāšanā un izmantošanā, kā arī kā citu 
ekonomikas nozaru multifunkcionālu 
pamatu un kā tradicionālo kultūrainavu un 
sociālās iekārtas raksturīgu elementu un 
šajā sakarā uzskata, ka kalnu 
lauksaimniecībai jānodrošina pienācīgs 
finansiāls atbalsts;

Or. fr

Grozījums Nr. 31
Maria Petre

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver kalnu lauksaimniecības nozīmi 
ražošanā, visaptverošas ainavas 
saglabāšanā un izmantošanā, kā arī kā citu 
ekonomikas nozaru multifunkcionālu 
pamatu un kā tradicionālo kultūrainavu un 
sociālās iekārtas raksturīgu elementu;

6. uzsver kalnu lauksaimniecības nozīmi 
ražošanā, visaptverošas ainavas 
saglabāšanā un izmantošanā, kā arī kā citu 
ekonomikas nozaru multifunkcionālu 
pamatu un kā tradicionālo kultūrainavu un 
sociālās iekārtas raksturīgu elementu un 
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darba vietu nodrošināšanā cilvēkiem, kas 
dzīvo un strādā šajos apvidos;

Or. ro

Grozījums Nr. 32
Czesław Adam Siekierski

Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6a. uzskata, ka daudzi kalnu reģioni, 
ņemot vērā to pievilcību tūristu acīs, ir 
pakļauti urbanizācijas spiedienam un 
vienlaikus cenšas saglabāt tradicionālo 
ainavu, lai tā nezaudētu savu ekosistēmai 
svarīgo lauksaimniecisko raksturu, 
pievilcību un vērtību; 

Or. pl

Grozījums Nr. 33
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. konstatē, ka lauksaimniecība kalnu 
apvidos dabas apstākļu dēļ saistīta ar 
lielākiem ieguldījumiem (arī ar darba 
intensitāti) un izmaksām;

7. uzskata, ka lauksaimniecība kalnu 
apvidos, un līdz ar to 
daudzfunkcionalitātei nepieciešamais 
apsaimniekošanas līmenis, dabas apstākļu 
dēļ ir saistīti ar lielākiem ieguldījumiem 
(arī ar darba intensitāti, roku darbu) un 
izmaksām (piemēram, speciālās tehnikas 
un transporta izmaksām, pārvadājot 
ražojumus no un uz ieleju);

Or. de
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Grozījums Nr. 34
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. konstatē, ka lauksaimniecība kalnu 
apvidos dabas apstākļu dēļ saistīta ar 
lielākiem ieguldījumiem (arī ar darba 
intensitāti) un izmaksām; 

7. konstatē, ka lauksaimniecība kalnu 
apvidos un augstienēs dabas apstākļu dēļ 
saistīta ar lielākiem ieguldījumiem (arī ar 
darba intensitāti) un izmaksām; 

Or. de

Grozījums Nr. 35
Maria Petre

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. konstatē, ka lauksaimniecība kalnu 
apvidos dabas apstākļu dēļ saistīta ar 
lielākiem ieguldījumiem (arī ar darba 
intensitāti) un izmaksām;

7. konstatē, ka lauksaimniecība kalnu 
apvidos dabas apstākļu un risku dēļ saistīta 
ar lielākiem ieguldījumiem (arī ar darba 
intensitāti) un izmaksām;

Or. ro

Grozījums Nr. 36
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7a. prasa turpmākajās KLP reformās 
īpašu uzmanību pievērst kalnu 
lauksaimniecības daudzfunkcionalitātei, 
pielāgojot lauku attīstības un valstu 
programmu pamatdirektīvas attiecībā uz 
kalnu apvidu zemnieku, kas ir ne tikai 
vienkāršs ražotājs, bet arī tas, kas rada 
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ekonomiskas iespējas citiem sektoriem, un 
īstenojot līdzsvarotas sadarbības iespējas 
(piemēram, ekotūrisma koncepciju 
finansēšana, kvalitatīvas produkcijas 
laišana tirgū utt.); norāda, ka 
nepieciešama kalnu lauksaimniecības 
ekosistēmas pakalpojumu finansiāla 
atlīdzināšana;

Or. de

Grozījums Nr. 37
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. novērtē kalnu zemnieku darbu; konstatē, 
ka tā pamatnosacījumus (it īpaši blakus 
nodarbinātības struktūru, kombinētās algas 
modeļus) nevajag apgrūtināt ar birokrātiju, 
bet gan atvieglināt ar nozaru politikas 
virzienu sinerģiju;

8. novērtē kalnu zemnieku un zemnieču 
darbu; konstatē, ka tā pamatnosacījumus 
(galvenokārt blakus nodarbinātības 
struktūru, kombinētās algas modeļus, 
ģimenes un darba pienākumu 
apvienošanu, ģimenes veidošanu) nevajag 
apgrūtināt ar birokrātiju, bet gan 
atvieglināt ar nozaru politikas virzienu 
sinerģiju; aicina Komisiju un atbildīgās 
komitejas (komitoloģijas procedūra), 
pārskatīt esošos un turpmākos 
noteikumus (it īpaši attiecībā uz uzskaites 
pienākumu) „labāka regulējuma” 
izpratnē, proti, lai atvieglotu 
administratīvo procedūru vienkāršošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 38
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts



AM\725437LV.doc 19/53 PE407.640v01-00

                                        ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. novērtē kalnu zemnieku darbu; konstatē, 
ka tā pamatnosacījumus (it īpaši blakus 
nodarbinātības struktūru, kombinētās algas 
modeļus) nevajag apgrūtināt ar birokrātiju, 
bet gan atvieglināt ar nozaru politikas 
virzienu sinerģiju;

8. novērtē kalnu zemnieku darbu; konstatē, 
ka tā pamatnosacījumus (it īpaši blakus 
nodarbinātības struktūru) nevajag 
apgrūtināt ar birokrātiju, bet gan atvieglināt 
ar nozaru politikas virzienu sinerģiju;

Or. de

Grozījums Nr. 39
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi kalnu 
apvidos ražošanas alternatīvu trūkuma 
dēļ arī ilgtermiņā ir attaisnojami un ka 
pilnīga atsaistīšana sistemātiski novestu 
pie nozares robežas pārsniedzošas 
sašaurināšanas;

9. uzsver, ka kompensācijas pabalsti kalnu 
apvidiem un citiem mazāk attīstītiem 
reģioniem arī turpmāk jāpiešķir, tikai lai 
kompensētu pastāvīgo dabas apstākļu 
radīto nelabvēlīgo ietekmi; atkārtoti 
uzsver, ka dalībvalstīm ir rīcības brīvība, 
kas, piešķirot pabalstus, ļauj ņemt vērā 
reģionālās prasības;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi kalnu 
apvidos ražošanas alternatīvu trūkuma 
dēļ arī ilgtermiņā ir attaisnojami un ka 
pilnīga atsaistīšana sistemātiski novestu 
pie nozares robežas pārsniedzošas 

9. uzsver, ka kompensācijas pabalsti kalnu 
apvidiem un citiem mazāk attīstītiem 
reģioniem arī turpmāk jāpiešķir, tikai lai 
kompensētu pastāvīgo dabas apstākļu 
radīto nelabvēlīgo ietekmi; atkārtoti 
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sašaurināšanas; uzsver, ka dalībvalstīm ir rīcības brīvība, 
kas, piešķirot pabalstus, ļauj ņemt vērā 
reģionālās prasības;

Or. de

Grozījums Nr. 41
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi kalnu 
apvidos ražošanas alternatīvu trūkuma dēļ 
arī ilgtermiņā ir attaisnojami un ka pilnīga 
atsaistīšana sistemātiski novestu pie 
nozares robežas pārsniedzošas 
sašaurināšanas;

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi kalnu 
apvidos ražošanas alternatīvu trūkuma dēļ 
arī ilgtermiņā ir attaisnojami, ka kalnu 
apvidu vajadzības nevar nosegt, 
izmantojot tikai finansējumu lauku 
attīstībai, un ka pilnīga atsaistīšana
sistemātiski novestu pie nozares robežas 
pārsniedzošas sašaurināšanas;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi kalnu 
apvidos ražošanas alternatīvu trūkuma dēļ 
arī ilgtermiņā ir attaisnojami un ka pilnīga 
atsaistīšana sistemātiski novestu pie 
nozares robežas pārsniedzošas 
sašaurināšanas;

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi par 
dabas apstākļu nelabvēlīgo ietekmi un 
nelabvēlīgu saimniecisko apstākļu 
radītām papildizmaksām kalnu apvidos 
ražošanas alternatīvu trūkuma dēļ arī 
ilgtermiņā ir attaisnojami un ka pilnīga 
atsaistīšana sistemātiski novestu pie 
nozares robežas pārsniedzošas 
sašaurināšanas;

Or. fr
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Grozījums Nr. 43
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi kalnu 
apvidos ražošanas alternatīvu trūkuma dēļ 
arī ilgtermiņā ir attaisnojami un ka pilnīga 
atsaistīšana sistemātiski novestu pie 
nozares robežas pārsniedzošas 
sašaurināšanas;

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi, kas 
galvenokārt paredzēti ražošanas un 
pārstrādes uzņēmumiem, kalnu apvidos 
ražošanas alternatīvu trūkuma dēļ arī 
ilgtermiņā ir attaisnojami un ka pilnīga 
atsaistīšana sistemātiski novestu pie 
nozares robežas pārsniedzošas 
sašaurināšanas;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi kalnu 
apvidos ražošanas alternatīvu trūkuma dēļ 
arī ilgtermiņā ir attaisnojami un ka pilnīga 
atsaistīšana sistemātiski novestu pie 
nozares robežas pārsniedzošas 
sašaurināšanas;

9. uzsver, ka izlīdzinošie maksājumi kalnu 
apvidos un augstienēs (augstkalnu 
reģionu lauksaimniecība) ražošanas 
alternatīvu trūkuma dēļ arī ilgtermiņā ir 
attaisnojami un ka pilnīga atsaistīšana 
sistemātiski novestu pie nozares robežas 
pārsniedzošas sašaurināšanas;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa pastiprinātu jauno zemnieku un 
vīriešu un sieviešu iespēju vienlīdzības 
veicināšanu (it īpaši ar ģimenēm 
draudzīgiem pasākumiem, nepilna darba 
laika regulējumu) kā eksistenci noteicošus 
faktorus;

10. prasa pastiprinātu jauno zemnieku un 
zemnieču un vīriešu un sieviešu iespēju 
vienlīdzības veicināšanu (it īpaši ar 
ģimenēm draudzīgiem pasākumiem, pilna 
un nepilna darba laika regulējumu, 
papildu darba algas modeļiem, papildu 
nodarbošanās veidiem, ģimenes un darba 
pienākumu apvienošanu, ģimenes 
veidošanu) kā eksistenci noteicošus 
faktorus; aicina Komisiju, iesaistot 
ieinteresētās personas, „Elastdrošības“ 
projektos izstrādāt attiecīgas pieejas;

Or. de

Grozījums Nr. 46
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa pastiprinātu jauno zemnieku un 
vīriešu un sieviešu iespēju vienlīdzības 
veicināšanu (it īpaši ar ģimenēm 
draudzīgiem pasākumiem, nepilna darba 
laika regulējumu) kā eksistenci noteicošus 
faktorus;

10. prasa pastiprinātu jauno zemnieču un
zemnieku un sieviešu un vīriešu iespēju 
vienlīdzības veicināšanu (it īpaši ar 
ģimenēm draudzīgiem pasākumiem, 
nepilna darba laika regulējumu) kā 
eksistenci noteicošus faktorus;

Or. de

Grozījums Nr. 47
Maria Petre

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. prasa pastiprinātu jauno zemnieku un 10. prasa pastiprinātu jauno zemnieku un 
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vīriešu un sieviešu iespēju vienlīdzības
veicināšanu (it īpaši ar ģimenēm 
draudzīgiem pasākumiem, nepilna darba 
laika regulējumu) kā eksistenci noteicošus 
faktorus;

vīriešu un sieviešu iespēju un ienākumu 
vienlīdzības veicināšanu (it īpaši ar 
ģimenēm draudzīgiem pasākumiem, 
nepilna darba laika regulējumu) kā 
eksistenci noteicošus faktorus;

Or. ro

Grozījums Nr. 48
Maria Petre

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10a. prasa šajos reģionos saglabāt 
demogrāfisko līdzsvaru, jo tie bieži 
saskaras ar problēmām, kuras izraisa 
iedzīvotāju masveida izceļošana no lauku 
apgabaliem;

Or. ro

Grozījums Nr. 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka ražotāju apvienības stiprina 
lauksaimnieciskās ražošanas stabilitāti un 
drošību un tās pastiprināti jāveicina;

11. uzsver, ka ražotāju apvienības,
lauksaimnieku kolektīvas tirdzniecības 
iniciatīvas un starpnozaru partnerība, 
kas, īstenojot integrētu attīstības plānu, 
veido reģiona pievienoto vērtību 
(piemēram, LEADER grupas), stiprina 
lauksaimnieciskās ražošanas stabilitāti un 
drošību un tās pastiprināti jāveicina;

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka ražotāju apvienības stiprina 
lauksaimnieciskās ražošanas stabilitāti un 
drošību un tās pastiprināti jāveicina;

11. uzsver, ka ražotāju apvienības un 
zemnieku kooperatīvi stiprina 
lauksaimnieciskās ražošanas stabilitāti un 
atbilstošu tirgus nišu un tās no šī viedokļa
pastiprināti jāveicina;

Or. de

Grozījums Nr. 51
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka ražotāju apvienības stiprina 
lauksaimnieciskās ražošanas stabilitāti un 
drošību un tās pastiprināti jāveicina;

11. uzsver, ka ražotāju apvienības plašākā 
nozīmē (ekonomisko interešu grupas 
apvienības, piegādātāju grupas, 
pārstrādes kooperatīvi, MVU utt.) stiprina 
lauksaimnieciskās ražošanas stabilitāti un 
drošību un tās pastiprināti jāveicina;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. uzsver, ka ražotāju apvienības stiprina 
lauksaimnieciskās ražošanas stabilitāti un 
drošību un tās pastiprināti jāveicina;

11. uzsver, ka ražotāju apvienības stiprina 
lauksaimnieciskās ražošanas stabilitāti un 
drošību un saskaņā ar ilgtspējīgas 
pārvaldības pieeju tās pastiprināti 
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jāveicina;

Or. de

Grozījums Nr. 53
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu 
piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos 
trūkstošu ražošanas alternatīvu dēļ ir 
svarīga nozīme; prasa piena kvotu reformas 
gaitā „mīkstās nosēšanās” stratēģiju kalnu 
apvidiem, kā arī papildu pasākumus 
negatīvo seku mīkstināšanai;

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu 
piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos 
trūkstošu ražošanas alternatīvu dēļ ir 
svarīga nozīme; prasa piena kvotu reformas 
gaitā „mīkstās nosēšanās” stratēģiju kalnu 
apvidiem, kā arī papildu pasākumus 
(galvenokārt izlīdzinošos maksājumus) 
negatīvo seku mīkstināšanai , kas dotu 
nepieciešamo rīcības brīvību pielāgošanas 
procesā un būtu par pamatu visaptverošai 
pārvaldībai, turklāt prasa piešķirt papildu 
finansējumu no pirmā pīlāra līdzekļiem; 

Or. de

Grozījums Nr. 54
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu 
piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos 
trūkstošu ražošanas alternatīvu dēļ ir 
svarīga nozīme; prasa piena kvotu reformas 
gaitā „mīkstās nosēšanās” stratēģiju 
kalnu apvidiem, kā arī papildu 
pasākumus negatīvo seku mīkstināšanai;

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu 
piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos 
trūkstošu ražošanas alternatīvu dēļ ir 
svarīga nozīme; prasa piena kvotu reformas 
gaitā stratēģiju ilgtspējīgai šī eksistencei 
svarīgā ražošanas virziena 
nodrošināšanai, it īpaši tās 
pavadinstrumentus, piemēram, piemaksu 
par zīdītājgovīm;
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Or. de

Grozījums Nr. 55
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu
piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos 
trūkstošu ražošanas alternatīvu dēļ ir 
svarīga nozīme; prasa piena kvotu reformas 
gaitā „mīkstās nosēšanās” stratēģiju 
kalnu apvidiem, kā arī papildu 
pasākumus negatīvo seku mīkstināšanai;

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu 
piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos 
trūkstošu ražošanas alternatīvu dēļ ir 
svarīga nozīme; prasa piena kvotu reformas 
gaitā stratēģiju ilgtspējīgai šī eksistencei 
svarīgā ražošanas virziena 
nodrošināšanai, it īpaši tās 
pavadinstrumentus, piemēram, piemaksu 
par zīdītājgovīm;

Or. de

Grozījums Nr. 56Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu 
piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos 
trūkstošu ražošanas alternatīvu dēļ ir 
svarīga nozīme; prasa piena kvotu reformas 
gaitā „mīkstās nosēšanās” stratēģiju kalnu 
apvidiem, kā arī papildu pasākumus 
negatīvo seku mīkstināšanai;

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu 
piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos un 
augstieņu reģionos, kā arī teritorijās ar 
nelabvēlīgiem dabas un ģeogrāfiskiem 
apstākļiem trūkstošu ražošanas alternatīvu 
dēļ ir svarīga nozīme; prasa piena kvotu 
reformas gaitā „mīkstās nosēšanās” 
stratēģiju kalnu apvidiem, augstieņu 
reģioniem un pārējām mazāk attīstītām 
teritorijām, kā arī papildu pasākumus 
negatīvo seku mīkstināšanai;

Or. de
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Grozījums Nr. 57
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu 
piensaimniecībai, kurai kalnu apvidos 
trūkstošu ražošanas alternatīvu dēļ ir 
svarīga nozīme; prasa piena kvotu reformas 
gaitā „mīkstās nosēšanās” stratēģiju kalnu 
apvidiem, kā arī papildu pasākumus 
negatīvo seku mīkstināšanai;

12. prasa īpašu finansiālu atbalstu 
piensaimniecībai (piena un piena 
pārstrādes uzņēmumiem), kurai kalnu 
apvidos trūkstošu ražošanas alternatīvu dēļ 
ir svarīga nozīme; prasa piena kvotu 
reformas gaitā „mīkstās nosēšanās” 
stratēģiju kalnu apvidiem, kā arī papildu 
pasākumus negatīvo seku mīkstināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12a. aicina dalībvalstis, pievēršot 
uzmanību ilgtspējīgas un kalnu apvidiem 
pielāgotas lauksaimniecības atbalstam, 
paredzēt papildu hektārmaksājumus par 
ekoloģisko lauksamniecību un ekstensīvo 
ganību izmantošanu, kā arī atbalstu par 
investīcijām dzīvnieku labturībā;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. atgādina, ka MVU kalnu apvidos, 
mūsdienīgi izmantojot tradicionālās 
zināšanas un ražošanas pieredzi, ražo 
kvalitatīvus produktus, ir galvenais darba 
vietas nodrošinošais faktors un tāpēc tie 
jāņem vērā ES veicināšanas sistēmās;

13. atgādina, ka uzņēmumi kalnu apvidos, 
mūsdienīgi izmantojot tradicionālās 
zināšanas un ražošanas pieredzi, ražo 
kvalitatīvus produktus, ir galvenais darba 
vietas nodrošinošais faktors un tāpēc tie 
jāņem vērā ES veicināšanas sistēmās;

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13a. rasa īpašus atbalsta pasākumus, 
pamatojoties uz izmaksu un darba apjoma 
pieaugumu, it īpaši, piegādājot pienu un 
piena produktus no un uz ieleju; prasa 
izveidot kalnu apvidu piena liellopu 
fondu; 

Or. de

Grozījums Nr. 61
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver tipisko (kvalitatīvo) produktu 
nozares robežas pārsniedzošo nozīmi; 
prasa stratēģijā paredzēt pasākumus, šo 
produktu, respektīvi, to ražošanas metožu, 
aizsardzībai;

14. uzsver tipisko reģionālo un 
tradicionālo (kvalitatīvo) produktu nozares 
robežas pārsniedzošo nozīmi; prasa 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 509/2006 un  
(EK) Nr. 510/2006 stratēģijā paredzēt 
pasākumus, lai veicinātu šo produktu, 
respektīvi, to ražošanas metožu, 
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identifikācijas aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver tipisko (kvalitatīvo) produktu 
nozares robežas pārsniedzošo nozīmi; 
prasa stratēģijā paredzēt pasākumus, šo 
produktu, respektīvi, to ražošanas metožu, 
aizsardzībai; 

14. uzsver tipisko (kvalitatīvo) produktu 
nozares robežas pārsniedzošo nozīmi; 
prasa stratēģijā paredzēt pasākumus, šo 
produktu, respektīvi, to ražošanas metožu, 
aizsardzībai; prasa ES atbalsta 
programmās paredzēt īpašas atbalsta 
iespējas augstas kvalitātes pārtikas 
produktiem (piemēram, kalnu ganību un 
mājas siera ražotnes, kvalitatīva gaļa);

Or. de

Grozījums Nr. 63
Bernadette Bourzai

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver tipisko (kvalitatīvo) produktu 
nozares robežas pārsniedzošo nozīmi; 
prasa stratēģijā paredzēt pasākumus, šo 
produktu, respektīvi, to ražošanas metožu, 
aizsardzībai;

14. uzsver tipisko (kvalitatīvo) produktu 
nozares robežas pārsniedzošo nozīmi; 
prasa stratēģijā paredzēt pasākumus, šo 
produktu, respektīvi, to ražošanas metožu, 
aizsardzībai un veicināšanai;

Or. fr
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Grozījums Nr. 64
Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. uzsver tipisko (kvalitatīvo) produktu 
nozares robežas pārsniedzošo nozīmi; 
prasa stratēģijā paredzēt pasākumus, šo 
produktu, respektīvi, to ražošanas metožu, 
aizsardzībai;

14. uzsver tipisko (kvalitatīvo) produktu 
nozares robežas pārsniedzošo nozīmi; 
prasa stratēģijā paredzēt pasākumus, šo 
produktu, respektīvi, to ražošanas metožu, 
aizsardzībai, šo produktu identifikācijai, 
kā arī to aizsardzībai pret 
atdarinājumiem;

Or. el

Grozījums Nr. 65
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14a. aicina Komisiju un dalībvalstis, 
ieviešot reģionālo kvalitātes marķējumu 
14. punkta izpratnē, atbalstīt 
lauksaimnieku grupas un vietējās 
kopienas, uzlabojot lauksaimnieku un 
vietējo pārtikas pārstrādes uzņēmumu 
informāciju, attiecīgi apmācot viņus, kā 
arī piešķirot finansiālu atbalstu par 
vietēju pārtikas pārstrādes uzņēmumu 
izveidi un par popularizēšanas kampaņu 
uzsākšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 66
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. prasa fondu nelabvēlīgajiem apvidiem, 
kā arī kalnu apvidiem (cita starpā, no otrā 
pīlāra līdzekļiem, kas trūkstoša valsts 
līdzfinansējuma dēļ ir neizmantoti);

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 67
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. prasa fondu nelabvēlīgajiem apvidiem, 
kā arī kalnu apvidiem (cita starpā, no otrā
pīlāra līdzekļiem, kas trūkstoša valsts 
līdzfinansējuma dēļ ir neizmantoti);

15. prasa fondu nelabvēlīgajiem apvidiem, 
kā arī kalnu apvidiem (no neizmantotiem 
KLP pirmā pīlāra līdzekļiem);

Or. es

Grozījums Nr. 68
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi, kā arī paaugstināt 
par 20 % līdzekļu augšējo robežu saskaņā 
ar 69. pantu;

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
un citus mazāk labvēlīgus apgabalus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi;
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Or. de

Grozījums Nr. 69
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi, kā arī paaugstināt 
par 20 % līdzekļu augšējo robežu saskaņā 
ar 69. pantu;

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi;

Or. es

Grozījums Nr. 70
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi, kā arī paaugstināt 
par 20 % līdzekļu augšējo robežu saskaņā 
ar 69. pantu;

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi;

Or. de

Grozījums Nr. 71
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi, kā arī paaugstināt 
par 20 % līdzekļu augšējo robežu saskaņā 
ar 69. pantu;

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi, kā arī paaugstināt 
līdzekļu augšējo robežu saskaņā ar mazāk 
labvēlīgu apgabalu vajadzībām;

Or. de

Grozījums Nr. 72
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi, kā arī paaugstināt 
par 20 % līdzekļu augšējo robežu saskaņā 
ar 69. pantu;

16. prasa mērķtiecīgi finansiāli atbalstīt 
kalnu apvidus saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 69. pantu un garantēt tam 
konkrētu, nebirokrātisku piekļuvi, kā arī 
paaugstināt par 20 % līdzekļu augšējo 
robežu saskaņā ar 69. pantu;

Or. de

Grozījums Nr. 73
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 
69. pantu un garantēt tam konkrētu, 
nebirokrātisku piekļuvi, kā arī paaugstināt 
par 20 % līdzekļu augšējo robežu saskaņā 
ar 69. pantu;

16. prasa finansiāli atbalstīt kalnu apvidus 
jo īpaši saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1782/2003 69. pantu un garantēt tam 
konkrētu, nebirokrātisku piekļuvi, kā arī 
paaugstināt par 20 % līdzekļu augšējo 
robežu saskaņā ar 69. pantu;
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Or. fr

Grozījums Nr. 74
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16a. uzsver, ka, lai izvairītos no 
konkurences izkropļojumiem 
lauksaimniecības tirgū, atkāpes un sevišķi 
aizsardzības pasākumi jāattiecina tikai uz 
īpaši atpalikušiem reģioniem;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. prasa dzīvnieku veselības, dzīvnieku 
aizsardzības un audzēšanas veicināšanas 
noteikumos ņemt vērā kalnu dzīvnieku 
audzētāju un turētāju intereses;

17. rasa dzīvnieku veselības, dzīvnieku 
aizsardzības un audzēšanas veicināšanas 
noteikumos (audzēšanas shēmās, 
ganāmpulku uzskaitē, darbības 
pārraudzībā) ņemt vērā kalnu apvidu 
dzīvnieku, īpaši vietējo, audzētāju un 
turētāju intereses;

Or. de

Grozījums Nr. 76
Maria Petre

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. prasa dzīvnieku veselības, dzīvnieku 
aizsardzības un audzēšanas veicināšanas 
noteikumos ņemt vērā kalnu dzīvnieku 
audzētāju un turētāju intereses;  

17. ņemot vērā aktuālos riskus un 
ierobežojumus prasa dzīvnieku veselības, 
dzīvnieku aizsardzības un audzēšanas 
veicināšanas noteikumos ņemt vērā kalnu 
dzīvnieku audzētāju un turētāju intereses; 

Or. ro

Grozījums Nr. 77
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17a. uzsver, ka Komisija, darbojoties 
konkurences politikā un starptautiskajā 
tirdzniecībā, veicina kalnu apvidu 
attīstību; šajā sakarā aicina Komisiju 
attiecībā uz turpmākajiem pielāgojumiem, 
īpaši, Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas pārrunās, attiecībā uz valsts 
atbalsta noteikumu elastību un publisko 
pakalpojumu ievērošanu konkurences 
tiesībās īpaši ņemt vērā šo apvidu 
vajadzības;

Or. de

Grozījums Nr. 78
Ioannis Gklavakis

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17a. prasa pievērst īpašu uzmanību 
dzīvnieku audzētājiem, kuru saimniecības 
ir cietušas mežu ugunsgrēkos, jo skarto 
reģionu ganību izmantošana nākamajos 
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piecos gados ir ļoti ierobežota un prasa 
ļoti lielu piesardzību;

Or. el

Grozījums Nr. 79
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. prasa stratēģijā iedziļināties kalnu 
apvidu ainavas veidos (kalnu ganībās, 
aizsardzības mežos, augstkalnājos, pļavās) 
un kalnu ganībām, zālājiem un mežiem 
paredzēt ilgtspējīgas izmantošanas 
koncepcijas, lai pretdarbotos nevēlamām 
parādībām (it īpaši pārganīšanai);

18. prasa stratēģijā iedziļināties kalnu 
apvidu ainavas veidos (kalnu ganībās, 
aizsardzības mežos, augstkalnēs un 
augstienēs, pļavās) un kalnu ganībām, 
zālājiem, mežiem un pārējām nelabvēlīgu 
apstākļu ietekmētām teritorijām paredzēt 
izmantošanas koncepcijas, lai pretdarbotos 
nevēlamām parādībām (it īpaši 
pārganīšanai);

Or. de

Grozījums Nr. 80
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. prasa stratēģijā iedziļināties kalnu 
apvidu ainavas veidos (kalnu ganībās, 
aizsardzības mežos, augstkalnājos, pļavās) 
un kalnu ganībām, zālājiem un mežiem 
paredzēt ilgtspējīgas izmantošanas 
koncepcijas, lai pretdarbotos nevēlamām 
parādībām (it īpaši pārganīšanai);  

18. prasa stratēģijā iedziļināties kalnu 
apvidu ainavas veidos (kalnu ganībās, 
aizsardzības mežos, augstkalnājos, pļavās) 
un kalnu ganībām, zālājiem un mežiem 
paredzēt ilgtspējīgas izmantošanas 
koncepcijas, lai pretdarbotos nevēlamām 
parādībām (it īpaši ganību 
apsaimniekošanas pārtraukšanai ar tai 
sekojošu aizaugšanu vai pārganīšanai);  

Or. de
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Grozījums Nr. 81
Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. prasa stratēģijā iedziļināties kalnu 
apvidu ainavas veidos (kalnu ganībās, 
aizsardzības mežos, augstkalnājos, pļavās) 
un kalnu ganībām, zālājiem un mežiem 
paredzēt ilgtspējīgas izmantošanas 
koncepcijas, lai pretdarbotos nevēlamām 
parādībām (it īpaši pārganīšanai);  

18. prasa stratēģijā iedziļināties kalnu 
apvidu ainavas veidos (kalnu ganībās, 
aizsardzības mežos, augstkalnājos, pļavās, 
augstvērtīgas ainavas teritorijās) un kalnu 
ganībām, zālājiem un mežiem paredzēt gan 
stimulus to aizsardzībai, gan ilgtspējīgas 
izmantošanas koncepcijas, lai veicinātu šo 
teritoriju uzlabošanu, reģenerāciju un 
aizsardzību pret eroziju, kā arī racionālu 
ūdens izmantošanu un pretdarbotos 
nevēlamām parādībām (it īpaši 
pārganīšanai);;

Or. el

Grozījums Nr. 82
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18a. attiecībā uz bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu uzsver, ka 
jāizveido datu bāze ar augu un dzīvnieku, 
īpaši vietējo lauksaimniecības dzīvnieku 
un augstkalnu floras, indogēno ģenētisko 
materiālu; aicina Komisiju izvērtēt vai un 
kā varētu uzsākt starptautisku rīcības
plānu;  

Or. de
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Grozījums Nr. 83
Czesław Adam Siekierski

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18a. uzsver, ka dažos ES kalnu reģionos 
galvenokārt jaunajās dalībvalstīs, pieaug 
depopulācijas, kā arī šo teritoriju 
iedzīvotāju sociālā aktivitātes 
mazināšanās risks, kas draud ar 
turpmāku lauksaimnieciskās darbības 
apsīkumu, pat pārtraukšanu, kas pēc tam 
izraisa ainavas un ekosistēmas izmaiņas; 

Or. pl

Grozījums Nr. 84
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18a. uzsver, ka zāļaugu 
platībmaksājumiem ir liela nozīme kalnu 
apvidu lauksaimnieciskās darbības 
saglabāšanā un tāpēc tie ir jāturpina;

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Ioannis Gklavakis

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver ilgtermiņa meža stratēģijas 
svarīgumu, kurā ņemta vērā meža dabiskā 
aprite un dabiskais sastāvs, radīti 

19. uzsver ilgtermiņa meža stratēģijas 
svarīgumu, kurā ņemta vērā klimata 
pārmaiņu ietekme, meža dabiskā aprite un 
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izlīdzināšanas mehānismi krīzes situācijās
(piemēram, vētrās), kā arī stimuli integrētai 
meža apsaimniekošanai;

dabiskais sastāvs, radīti mehānismi, lai 
izvairītos no krīzes situācijām, novērstu 
tās un likvidētu krīzes situāciju sekas 
(piemēram, pēc vētrām), kā arī radīti
stimuli integrētai meža apsaimniekošanai;

Or. el

Grozījums Nr. 86
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
19. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19. uzsver ilgtermiņa meža stratēģijas 
svarīgumu, kurā ņemta vērā meža dabiskā 
aprite un dabiskais sastāvs, radīti 
izlīdzināšanas mehānismi krīzes situācijās 
(piemēram, vētrās), kā arī stimuli integrētai 
meža apsaimniekošanai;

19. uzsver ilgtermiņa meža stratēģijas 
svarīgumu, kurā ņemta vērā meža dabiskā 
aprite un dabiskais sastāvs, radīti 
izlīdzināšanas mehānismi krīzes situācijās 
(piemēram, vētrās), kā arī stimuli integrētai 
meža apsaimniekošanai; norāda uz kalnu 
apvidu koksnes un kokmateriālu 
ilgtspējīgas transformācijas un 
uzlabošanas iespēju (kā kvalitatīvs 
izstrādājums ar zemām transporta 
izmaksām, un CO2 emisiju ietaupījumu, 
kā būvmateriāls, kā otrās paaudzes 
biodegviela);

Or. de

Grozījums Nr. 87
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20a. norāda uz ilgtspējīgas mežu 
apsaimniekošanas potenciālu, izveidojot 
koka vērtības paaugstināšanas ķēdi no 
meža līdz gala produktam, kas nodrošina 
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lielu skaitu augstvērtīgu darba vietu;

Or. de

Grozījums Nr. 88
Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. uzskata, ka kalnu apvidos jātiecas 
veicināt mežu un ganību nodalīšanu un 
drošības apsvērumu dēļ jāievieš prasība 
veidot takas;

21. uzskata, ka kalnu apvidos jātiecas 
veicināt mežu un ganību nodalīšanu, katrā 
reģionā  pārbaudīt, vai noteiktos apstākļos 
ir pieļaujamas kontrolētas ganības mežu 
apvidos, un drošības apsvērumu dēļ 
jāievieš prasība veidot takas;

Or. el

Grozījums Nr. 89
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atgādina, ka kalni ir dabiski šķēršļi, līdz 
ar to pārrobežu sadarbība un tās 
veicināšana, ņemot vērā kopīgās problēmas 
(piemēram, klimata pārmaiņas, lopu 
slimības, sugu izmiršana) kļūst būtiska;

22. atgādina, ka kalni ir dabiski šķēršļi un 
bieži vien veido arī valstu robežas, līdz ar 
to pārrobežu, starptautiskā un 
starpreģionu sadarbība un tās veicināšana, 
ņemot vērā kopīgās problēmas (piemēram, 
klimata pārmaiņas, lopu slimības, sugu 
izmiršana) kļūst būtiska;  

Or. de
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Grozījums Nr. 90
Maria Petre

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. atzinīgi vērtē centienus attīstīt 
ilgtspējīgu tūrismu un, izmantojot 
ilgtspējīgas brīvā laika un sporta 
koncepcijas, efektīvi izmantot dabu kā 
„ekonomisku priekšrocību”; uzsver to 
dabas izmantotāju nozīmi, kuri attiecībā 
pret dabu palīdz paši savai veselībai;

23. atzinīgi vērtē centienus attīstīt 
ilgtspējīgu tūrismu un, izmantojot jaunas
ilgtspējīgas un vienlaikus tradicionālas
brīvā laika un sporta koncepcijas, kā arī
ievērojot šo reģionu īpatnības, efektīvi 
izmantot dabu kā „ekonomisku 
priekšrocību”; uzsver to dabas izmantotāju 
nozīmi, kuri attiecībā pret dabu palīdz paši 
savai veselībai;

Or. ro

Grozījums Nr. 91
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
23.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23a. rosina apvienot lauku attīstību un 
strukturālo atbalstu un izstrādāt vienotas 
programmas;

Or. de

Grozījums Nr. 92
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzsver, ka apstrādāšanai un ražošanai 
nepiemērotās platības ar meža kopšanu, 
ilgtspējīgām medībām, zveju u.t.t. 

24. uzsver, ka apstrādāšanai un ražošanai 
nepiemērotās platības ar meža kopšanu, 
ilgtspējīgām medībām, zveju u.t.t. 
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jāizmanto pēc iespējas labākā veidā, lai 
novērstu aizaugšanu;

jāizmanto pēc iespējas labākā veidā, lai 
novērstu aizaugšanu, ugunsgrēku risku, 
eroziju un bioloģiskās daudzveidības 
zaudēšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 93
Ioannis Gklavakis

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. uzsver, ka apstrādāšanai un ražošanai 
nepiemērotās platības ar meža kopšanu, 
ilgtspējīgām medībām, zveju u.t.t. 
jāizmanto pēc iespējas labākā veidā, lai 
novērstu aizaugšanu;

24. uzsver, ka apstrādāšanai un ražošanai 
nepiemērotās platības ar meža kopšanu, 
ilgtspējīgām medībām un zveju u.t.t. 
jāizmanto pēc iespējas labākā veidā, lai 
novērstu aizaugšanu;

Or. el

Grozījums Nr. 94
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atzinīgi vērtē panākumus, kas kalnu 
apvidos sasniegti dabas aizsardzībā, 
bioloģiskajā daudzveidībā un dzīves telpas 
kopšanā, apstiprinot Natura 2000
teritorijas un aizsargājamas dabas 
teritorijas;

25. min kalnu apvidu nozīmi dabas 
aizsardzībā, bioloģiskajā daudzveidībā un 
dzīves telpas kopšanā; bet jo īpaši norāda 
uz nepieciešamību saglabāt 
lauksaimniecību un mežsaimniecību 
Natura 2000 teritorijās un aizsargājamas 
dabas teritorijās; 

Or. de
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Grozījums Nr. 95
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atzinīgi vērtē panākumus, kas kalnu 
apvidos sasniegti dabas aizsardzībā, 
bioloģiskajā daudzveidībā un dzīves telpas 
kopšanā, apstiprinot Natura 2000 teritorijas 
un aizsargājamas dabas teritorijas;

25. atzinīgi vērtē panākumus, kas kalnu 
apvidos un augstieņu reģionos sasniegti 
dabas aizsardzībā, bioloģiskajā 
daudzveidībā un dzīves telpas kopšanā, 
apstiprinot Natura 2000 teritorijas un 
aizsargājamas dabas teritorijas;

Or. de

Grozījums Nr. 96
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. atzinīgi vērtē panākumus, kas kalnu 
apvidos sasniegti dabas aizsardzībā, 
bioloģiskajā daudzveidībā un dzīves telpas 
kopšanā, apstiprinot Natura 2000 teritorijas 
un aizsargājamas dabas teritorijas;

25. atzinīgi vērtē panākumus, kas kalnu 
apvidos sasniegti dabas aizsardzībā, 
bioloģiskajā daudzveidībā un dzīves telpas 
kopšanā, apstiprinot Natura 2000 teritorijas 
un aizsargājamas dabas teritorijas, un 
prasa lauksaimniecības teritorijās ieviest 
ekoloģisko kompensējošo zemju minimālo 
standartu (eventuāli 5 %), tādējādi 
pastiprinot šo apvidu saistību;

Or. de

Grozījums Nr. 97
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina Komisiju pēc iespējas labāk 
atbalstīt kalnu apvidu iesaistīšanu Pasaules 
dabas mantojuma sarakstā un izpildīt savas 
starptautiskās saistības kalnu apvidu 
aizsardzībai (piemēram, Alpu un Karpatu 
konvenciju, kā arī protokolu ratifikācija); 
atzinīgi vērtē to organizāciju un 
pētniecības institūtu darbu, kuri aptver 
kalnu apvidus;

26. aicina Komisiju pēc iespējas labāk 
atbalstīt kalnu apvidu iesaistīšanu Pasaules 
dabas mantojuma sarakstā un izpildīt savas 
starptautiskās saistības kalnu apvidu 
aizsardzībai;

Or. de

Grozījums Nr. 98
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. norāda uz unikālajām ūdens un avotu 
atradnēm, kas ilgtspējīgi jāizmanto kā 
dabiskas apūdeņošanas sistēmas, dzeramā 
ūdens un enerģijas avoti;

27. norāda uz unikālajām ūdens un avotu 
atradnēm, kas ilgtspējīgi jāizmanto kā 
dabiskas apūdeņošanas sistēmas, dzeramā 
ūdens un enerģijas avoti; šajā sakarā un, 
lai izvairītos no iespējamiem konfliktiem, 
norāda, ka kopīgi jārod ūdens rezervju 
„no avota līdz ielejai” izmantošanas 
risinājums;

Or. de

Grozījums Nr. 99
Bernadette Bourzai

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. norāda uz unikālajām ūdens un avotu 
atradnēm, kas ilgtspējīgi jāizmanto kā 

27. norāda uz unikālajām ūdens un avotu 
atradnēm, kas ilgtspējīgi jāizmanto kā 



AM\725437LV.doc 45/53 PE407.640v01-00

                                        ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

dabiskas apūdeņošanas sistēmas, dzeramā 
ūdens un enerģijas avoti;

dabiskas apūdeņošanas sistēmas, dzeramā 
ūdens un enerģijas avoti; uzsver, ka upes 
augštecē un lejtecē esošiem apvidiem 
jāsolidarizējas šo resursu 
apsaimniekošanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 100
Ioannis Gklavakis

Rezolūcijas priekšlikums
27. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27. norāda uz unikālajām ūdens un avotu 
atradnēm, kas ilgtspējīgi jāizmanto kā 
dabiskas apūdeņošanas sistēmas, dzeramā 
ūdens un enerģijas avoti;

27. norāda uz unikālajām ūdens un avotu 
atradnēm, kas ilgtspējīgi jāizmanto kā 
dabiskas apūdeņošanas sistēmas, dzeramā 
ūdens un enerģijas avoti, kā arī veselības 
tūrisma nolūkā;

Or. el

Grozījums Nr. 101
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27a. aicina Komisiju īstenot Alpu 
konvencijai pievienoto Protokolu par 
kalnu lauksaimniecību ciešā sadarbībā ar 
Alpu konvencijas institūcijām, pēc 
iespējas atbalstot kalnu apvidu 
lauksaimniecības saistību ar citām 
politikas jomām un šai ziņā veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai pabeigtu 
Alpu konvencijai protokolu, kas vēl 
neietilpst acquis communautaire, 
ratifikāciju un Eiropas Savienība kā 
līgumslēdzēja puse pievienotos Karpatu 
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konvencijai;

Or. de

Grozījums Nr. 102
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. uzsver brīvprātīgo kustības nozīmi 
pakalpojumu (it īpaši glābšana kalnos, 
katastrofu seku novēršana, labdarība) 
sniegšanā, kā arī kultūras un dabas 
mantojuma saglabāšanā kalnu apvidos;

28. uzsver brīvprātīgo kustības nozīmi 
pakalpojumu (it īpaši glābšana kalnos, 
katastrofu seku novēršana) sniegšanā, kā 
arī kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšanā un inovatīvas sabiedrības 
sociālā kapitāla pamata izveidē kalnu 
apvidos;

Or. de

Grozījums Nr. 103
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
28.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28a. atzinīgi vērtē organizāciju un 
pētniecības institūtu, kas iestājas par 
kalnu apvidiem, darbu un uzsver, ka viņu 
viedoklis un motivācija jāņem vērā, 
izstrādājot stratēģiju un līdzīgas 
iniciatīvas pasākumus;

Or. de
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Grozījums Nr. 104
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. norāda uz profesionālās izglītības un 
tālākizglītības veicināšanu un uz 
efektīviem vietējās apgādes dienestiem 
apdzīvotības saglabāšanai un 
konkurētspējai; prasa atbalstīt vietējās 
pašvaldības publisko pakalpojumu jomā;

29. norāda uz profesionālās izglītības un 
tālākizglītības veicināšanu, kā arī
„mūžizglītības”, profesionālo kapacitāšu 
un iespēju diversifikācijas izpratnē, 
veicināšanu;

Or. de

Grozījums Nr. 105
Maria Petre

Rezolūcijas priekšlikums
29. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

29. norāda uz profesionālās izglītības un 
tālākizglītības veicināšanu un uz 
efektīviem vietējās apgādes dienestiem 
apdzīvotības saglabāšanai un 
konkurētspējai; prasa atbalstīt vietējās 
pašvaldības publisko pakalpojumu jomā;

29. norāda uz izglītības, uz profesionālās 
izglītības un tālākizglītības veicināšanas un 
uz efektīvu vietējās apgādes dienestu īpašo 
lomu apdzīvotības saglabāšanā un 
konkurētspējā; prasa mērķtiecīgi atbalstīt 
vietējās pašvaldības vispārējas nozīmes
pakalpojumu, īpaši transporta 
infrastruktūras, jomā;

Or. ro

Grozījums Nr. 106
Katerina Batzeli

Rezolūcijas priekšlikums
30. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30. prasa pārvarēt digitālo plaisu un padarīt 30. prasa īpašu uzmanību pievērst ainavas 
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pieejamus pētniecības pamatprogrammu 
(piemēram, e-pārvaldes) rezultātus;

saglabāšanai, kā arī nošķirtu kalnu 
apvidu infrastruktūras attīstībai un 
modernizēšanai, prasa pārvarēt digitālo 
plaisu un padarīt pieejamus pētniecības 
pamatprogrammu (piemēram, e-pārvaldes) 
rezultātus;

Or. el

Grozījums Nr. 107
Michl Ebner
Rezolūcijas priekšlikums
30.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

30a. norāda, ka apdzīvotības saglabāšanai 
un konkurētspējai nepieciešami efektīvi
vietējās apgādes dienesti; prasa atbalstīt 
vietējās pašvaldības publisko 
pakalpojumu jomā;

Or. de

Grozījums Nr. 108
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. prasa atbalstīt kalnu apvidus 
satiksmes uzveikšanā, aizsardzībā pret 
troksni, ainavas saglabāšanā ar 
pasākumiem, kuru jēga ir „projām no 
ielas” (piemēram, „jutīgo zonu” 
pastiprināšana „ceļu izmaksu direktīvā1”);

svītrots

______________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 17. maija Direktīva 
2006/38/EK par Direktīvas 1999/62/EK 
par nodevu paaugstināšanu par smago 
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autotransporta līdzekļu izmantošanu 
dažos autoceļos (OV L 157, 9.6.2006., 
8. lpp.).

Or. de

Grozījums Nr. 109
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
32. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32. prasa atbalstīt kalnu apvidus satiksmes 
uzveikšanā, aizsardzībā pret troksni, 
ainavas saglabāšanā ar pasākumiem, kuru 
jēga ir „projām no ielas” (piemēram, 
„jutīgo zonu” pastiprināšana „ceļu izmaksu 
direktīvā”);

32. prasa atbalstīt kalnu apvidus satiksmes 
uzveikšanā, aizsardzībā pret troksni, 
ainavas saglabāšanā, izņemot piena
piegādes, ar pasākumiem, kuru jēga ir 
„projām no ielas” (piemēram, „jutīgo 
zonu” pastiprināšana „ceļu izmaksu 
direktīvā”);

Or. fr

Grozījums Nr. 110
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
32.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

32a. uzsver līdzenumu un kalnu apvidu 
„pārejas telpu” nozīmi, lai nodrošinātu 
augstvērtīgu privāto un publisko 
infrastruktūru un pakalpojumus 
(piemēram, universitātes, lidostas, 
slimnīcas); prasa uzlabot šo iestāžu 
pieejamību, it īpaši izmantojot sabiedrisko 
transportu;

Or. de
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Grozījums Nr. 111
Véronique Mathieu

Rezolūcijas priekšlikums
33. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

33. uzsver, ka kalnu apvidi ar visdažādāko 
enerģijas avotu inteliģentu izmantošanu ir 
„paraugs” diversificētam enerģijas veidu 
maisījumam, energoefektīviem 
būvrisinājumiem un otrās paaudzes 
biodegvielām un ka jāatbalsta pētījumi šajā 
virzienā;

33. uzsver, ka kalnu apvidi ar visdažādāko 
enerģijas avotu inteliģentu izmantošanu ir 
„paraugs” diversificētam enerģijas veidu 
maisījumam, energoefektīviem 
būvrisinājumiem un otrās paaudzes 
biodegvielām un ka jāatbalsta pētījumi šajā 
virzienā; tomēr norāda, ka nedrīkst 
pieļaut, ka otrās paaudzes biodegvielas 
izstrāde radītu konkurenci starp tās 
audzēšanai paredzētām teritorijām 
(atmatu, pamežu utt.) un ganību 
teritorijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 112
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
34. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

34. norāda uz kalnu un šļūdoņu atkarību no 
klimata pārmaiņām, bet arī uz to potenciālu 
kā „izmēģinājumu laboratorijām” dabu 
imitējošām, inovatīvām tehnoloģijām 
klimata aizsardzībai; prasa pētniecības un 
pārejas pasākumus;

34. norāda uz kalnu un šļūdoņu atkarību no 
klimata pārmaiņām, kas saistītas ar to 
topogrāfiskām īpatnībām un nelabvēlīgo 
struktūru, bet arī uz to potenciālu kā 
„izmēģinājumu laboratorijām” dabu 
imitējošām, inovatīvām tehnoloģijām 
klimata aizsardzībai1; aicina Komisiju 
izstrādāt kalnu apvidiem diferencētu 
klimata pieeju, balstoties uz jau 
pieejamām zināšanām (piemēram, Alpu 
un Karpatu konvencijām); prasa 
pētniecības un pārejas pasākumus; 
____________
1 Skatīt arī COM(2007)0345.
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Or. de

Grozījums Nr. 113
Agnes Schierhuber

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. prasa reorganizācijā kompetences 
attiecībā uz kalnu apvidiem piešķirt 
vienam vienīgam Komisijas loceklim;

35. prasa kalnu apvidu un nelabvēlīgu 
apstākļu ietekmētu reģionu koordināciju 
funkcionāli saistīt ar Kopējo 
lauksaimniecības politiku un otro pīlāru –
lauku attīstību;

Or. de

Grozījums Nr. 114
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. prasa reorganizācijā kompetences 
attiecībā uz kalnu apvidiem piešķirt vienam 
vienīgam Komisijas loceklim;

35. prasa reorganizācijā kompetences 
attiecībā uz dabas apstākļu nelabvēlīgi 
ietekmētiem reģioniem, ieskaitot kalnu 
apvidus, piešķirt vienam vienīgam 
Komisijas loceklim;

Or. es

Grozījums Nr. 115
Elisabeth Jeggle

Rezolūcijas priekšlikums
35. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35. prasa reorganizācijā kompetences 35. prasa reorganizācijā kompetences 
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attiecībā uz kalnu apvidiem piešķirt vienam 
vienīgam Komisijas loceklim;

attiecībā uz kalnu apvidiem un augstienēm 
piešķirt vienam vienīgam Komisijas 
loceklim;

Or. de

Grozījums Nr. 116
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
35.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35a. norāda, ka ilgtspējīga 
lauksaimniecība un kalnu apvidu attīstība 
ir nozīmīga ne vien šo, bet arī tām 
piegulošo teritoriju (piemēram, zemieņu), 
iedzīvotājiem, tā, ka prasītā stratēģija 
ietekmēs arī šo apvidu ilggtspējību 
attiecībā uz ūdens apgādi, vides stabilitāti, 
bioloģisko daudzveidību, līdzsvarotu 
iedzīvotāju sadalījumu un kultūras 
daudzveidību; aicina Komisiju izvērtēt, kā 
esošās kalnu apvidu un tiem piegulošo 
teritoriju integrācijas iniciatīvas varētu 
iekļaut stratēģijā;

Or. de

Grozījums Nr. 117
Michl Ebner

Rezolūcijas priekšlikums
35.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

35b. uzdod Lauksaimniecības un lauku 
attīstības komitejai sekot rezolūcijas 
pieņemšanai Padomē un Komisijā; 

Or. de
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