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Grozījums Nr. 1
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 30. novembra 
Direktīvu 2009/147/EK par savvaļas 
putnu aizsardzību,

Or. en

Grozījums Nr. 2
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
1.b atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2009. gada 3. februāra rezolūciju par 
neskartajām teritorijām Eiropā 
(P6_TA(2009/0034),

Or. en

Grozījums Nr. 3
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
2.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā iekļautos 
apakšmērķus mežiem (tiks papildināti 
stratēģijas īstenošanas gaitā),
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Or. en

Grozījums Nr. 4
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
3.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Regulu par kokmateriāliem 
(Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 20. oktobra Regula (ES) 
Nr. 995/2010, ar ko nosaka pienākumus 
tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū 
kokmateriālus un koka izstrādājumus)

Or. en

Grozījums Nr. 5
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Giommaria Uggias, Martin Callanan, Bairbre de 
Brún

Rezolūcijas priekšlikums
8.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību un Aiči mērķus, proti, 
apņemšanos aizsargāt 17 % sauszemes 
teritoriju un iekšzemes ūdeņu, izstrādājot 
iedarbīgus saglabāšanas pasākumus, kas 
aptver plašākas teritorijas,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
9.a atsauce (jauna)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
pētījuma „Zaļās grāmatas novērtējums. 
Meža aizsardzība un meža informācija ES 
— gādājot par mežu gatavību klimata 
pārmaiņām” pilnīgo redakciju un 
kopsavilkumu (PE 449.292),

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
10.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 20010. gada oktobrī Nagojā 
notikušās ANO VP (UN EP)
līgumslēdzējpušu 10. konferences 
(COP 10) par bioloģisko daudzveidību 
secinājumus,

Or. en

Grozījums Nr. 8
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
10.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā piesārņojuma integrētas 
novēršanas un kontroles (IPPC) 
4. novērtējuma ziņojuma 9. nodaļu 
„Mežsaimniecība”,

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
12. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Atjaunojamo energoresursu 
direktīvu (Direktīva 2009/28 EK), 
Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēmas direktīvu 
(Direktīva  2009/29 EK), Komisijas 
ziņojumu par ilgtspējības prasībām, kas 
attiecas uz cietās un gāzveida biomasas 
izmantošanu elektroenerģijas, 
siltumenerģijas un dzesēšanas enerģijas 
ražošanai (COM (2010)11/SEC (2010) 65) 
un sabiedriskās apspriešanas par ziņojuma 
sagatavošanu attiecībā uz ilgtspējības 
sistēmu biomasas izmantošanai enerģijas 
ražošanā rezultātus,

– ņemot vērā Atjaunojamo energoresursu 
direktīvu (Direktīva 2009/28 EK), 
Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēmas direktīvu 
(Direktīva  2009/29 EK), Lēmumu par 
kopīgiem centieniem (Lēmums 
Nr. 406/2009/EK), Komisijas ziņojumu par 
ilgtspējības prasībām, kas attiecas uz cietās 
un gāzveida biomasas izmantošanu 
elektroenerģijas, siltumenerģijas un 
dzesēšanas enerģijas ražošanai 
(COM (2010)11/SEC (2010) 65) un 
sabiedriskās apspriešanas par ziņojuma 
sagatavošanu attiecībā uz ilgtspējības 
sistēmu biomasas izmantošanai enerģijas 
ražošanā rezultātus,

Or. en

Grozījums Nr. 10
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Giommaria Uggias, Martin Callanan, Bairbre de
Brún

Rezolūcijas priekšlikums
12. atsauce

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā Atjaunojamo energoresursu 
direktīvu (Direktīva 2009/28 EK), 
Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēmas direktīvu 
(Direktīva  2009/29 EK), Komisijas 
ziņojumu par ilgtspējības prasībām, kas 
attiecas uz cietās un gāzveida biomasas 
izmantošanu elektroenerģijas, 
siltumenerģijas un dzesēšanas enerģijas 
ražošanai (COM (2010)11/SEC (2010) 65) 

– ņemot vērā Atjaunojamo energoresursu 
direktīvu (Direktīva 2009/28 EK), 
Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju 
kvotu tirdzniecības sistēmas direktīvu 
(Direktīva  2009/29 EK), Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu 
Nr. 406/2009/EK par kopīgiem 
centieniem, Komisijas ziņojumu par 
ilgtspējības prasībām, kas attiecas uz cietās 
un gāzveida biomasas izmantošanu 
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un sabiedriskās apspriešanas par ziņojuma 
sagatavošanu attiecībā uz ilgtspējības 
sistēmu biomasas izmantošanai enerģijas 
ražošanā rezultātus,

elektroenerģijas, siltumenerģijas un 
dzesēšanas enerģijas ražošanai 
(COM (2010)11/SEC (2010) 65) un 
sabiedriskās apspriešanas par ziņojuma 
sagatavošanu attiecībā uz ilgtspējības 
sistēmu biomasas izmantošanai enerģijas 
ražošanā rezultātus,

Or. en

Grozījums Nr. 11
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
13.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
pētījumu„Meži un Kopienas 
siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu 
tirdzniecības sistēma, piemērojot Kioto 
protokolu” (PE 440.329),

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
17.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Padomes 2010. gada 8. un 
9. novembra secinājumus par inovatīviem 
risinājumiem pasākumu finansēšanai 
katastrofu novēršanas jomā,

Or. fr
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Grozījums Nr. 13
Giommaria Uggias

Rezolūcijas priekšlikums
17.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2008/99/EK par vides 
krimināltiesisko aizsardzību,

Or. it

Grozījums Nr. 14
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
21.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā sadarbības grupas „Klimata 
pārmaiņas, bioloģiskā daudzveidība un 
ilgtspējīga attīstība” apakšgrupas „Meži” 
2010. gada 13. jūlijā Briselē notikušās 
sanāksmes secinājumus un šajā sanāksmē 
iesniegto pētījumu „ES politika mežu 
aizsardzībai pret ugunsgrēkiem” 
(PE 449.237),

Or. fr

Grozījums Nr. 15
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
22.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā ANO Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācijas (FAO), 
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ANO Eiropas Ekonomikas komisijas 
(UNECE) un Starptautiskās Darba 
organizācijas (ILO) ekspertu tīkla 
ieteikumus par ilgtspējīgas meža 
apsaimniekošanas īstenošanu,

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Giommaria Uggias, Martin Callanan, Bairbre de 
Brún

Rezolūcijas priekšlikums
22.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2010. gada 20. oktobra Regulu 
(ES) Nr. 995/2010, ar ko nosaka 
pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž 
tirgū kokmateriālus un koka 
izstrādājumus

Or. en

Grozījums Nr. 17
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
A apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā meži un mežu zeme aizņem 42 % 
ES teritorijas, koksnes apstrādes un 
pārstrādes rūpniecība nodrošina 2 miljonus 
darba vietu un 40 % ES mežu ir valsts 
īpašums;

tā kā meži un mežu zeme aizņem 42 % ES 
teritorijas, koksnes apstrādes un pārstrādes 
rūpniecība nodrošina 2 miljonus darba 
vietu un 40 % ES mežu ir valsts īpašums, 
un tāpēc mežu aizsardzības un 
izmantošanas jomā valstij jāuzņemas
īpaša atbildība un vadība;

Or. de
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Grozījums Nr. 18
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā meži un mežu zeme aizņem 42 % 
ES teritorijas, koksnes apstrādes un 
pārstrādes rūpniecība nodrošina 2 miljonus 
darba vietu un 40 % ES mežu ir valsts 
īpašums;

A. tā kā meži un mežu zeme aizņem 42 % 
ES teritorijas, koksnes apstrādes un 
pārstrādes rūpniecība nodrošina 2 miljonus 
darba vietu;

Or. es

Grozījums Nr. 19
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā meži un mežu zeme aizņem 42 % 
ES teritorijas, koksnes apstrādes un 
pārstrādes rūpniecība nodrošina 2 miljonus 
darba vietu un 40 % ES mežu ir valsts 
īpašums;

tā kā meži un mežu zeme aizņem 42 % ES 
teritorijas, koksnes apstrādes un pārstrādes 
rūpniecība — pārsvarā lauku reģionos —
nodrošina 3 miljonus darba vietu un 40 % 
ES mežu ir valsts īpašums;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā ES meži sniedz nepārvērtējamus 
sociālus un ekosistēmiskus pakalpojumus, 
tostarp uztverot 10 % no ES

B. tā kā ES meži sniedz nepārvērtējamus 
sociālus un ekosistēmiskus pakalpojumus, 
un, lai gan pētījumi liecina, ka oglekļa 



AM\856621LV.doc 11/42 PE458.605v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

rūpnieciskajām SEG emisijām; uzkrājumi palielinās, Eiropas mežu 
dabiskās spējas uzkrāt oglekli vēl nav 
izmantotas pilnībā; tā kā jaunākie dati 
liecina, ka, palielinoties mežizstrādes
apjomam pēc II pasaules kara stādītajās 
mežaudzēs un Eiropas mežos, ES meži 
varētu kļūt par oglekļa avotu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā ES meži sniedz nepārvērtējamus 
sociālus un ekosistēmiskus pakalpojumus, 
tostarp uztverot 10 % no ES 
rūpnieciskajām SEG emisijām;

tā kā ES meži ir daudzfunkcionāls 
biosfēras veidojums un sniedz ne tikai
kokmateriālus, bet arī nepārvērtējamus 
sociālus un ekosistēmiskus pakalpojumus, 
tostarp uztverot 10 % no ES 
rūpnieciskajām SEG emisijām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Riikka Manner, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā 60% ES mežu ir privātīpašums,
un apmēram 16 miljoni privātīpašnieku 
atbild par ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu attiecīgajās teritorijās;

Or. en
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Grozījums Nr. 23
Gaston Franco, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā pasaulē atmežošana notiek 
satraucoši strauji, jo, pēc FAO aplēsēm, 
laikposmā no 2005. līdz 2010. gadam 
katru gadu kopumā zūd apmēram 
5,5 miljoni ha meža platību;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Gaston Franco, Riikka Manner, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
B.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.b tā kā ES ir viens no nedaudzajiem 
pasaules reģioniem, kur mežu platības 
turpina palielināties (par 600 000 ha 
gadā), lai gan pasaulē tās strauji 
samazinās (par 16 miljoniem ha gadā);

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Gaston Franco, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
B.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.c tā kā, neraugoties uz vispārējo 
pozitīvo tendenci, katru gadu Eiropas 
Savienībā izzūd apmēram 
500 000 hektāru meža, jo tos iznīcina 
ugunsgrēki, kas galvenokārt skar ES 
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dienvidu reģiona dalībvalstis;

Or. fr

Grozījums Nr. 26
Lena Ek, Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā augoši koki piesaista atmosfēras 
oglekli un ir būtisks oglekļa plūsmas
uzkrāšanas avots un tā kā Eiropas mežu 
platības palielinās, paredzams, ka oglekļa 
daudzums meža biomasā palielināsies līdz 
116 miljoniem MT gadā;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana mazina CO2, NH3 un 
NOX daudzumu un koksnes izmantošana
veicina klimata aizsardzību;

Or. de

Grozījums Nr. 28
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 66 % ir 
nelabvēlīgā saglabātības stāvoklī;

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 66 % ir 
nelabvēlīgā saglabātības stāvoklī un šīm 
teritorijām ir svarīga nozīme biotopu tīkla 
savienošanā;

Or. de

Grozījums Nr. 29
Riikka Manner, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 66 % ir 
nelabvēlīgā saglabātības stāvoklī;

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 33 % ir 
labvēlīgā saglabātības stāvoklī, un šīs 
dzīvotnes  ir viens no vislabāk 
funkcionējošiem dzīvotņu veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 66 % ir 
nelabvēlīgā saglabātības stāvoklī;

C. tā kā 20 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes un tā kā 66 % Kopienā 
nozīmīgu dzīvotņu veidu ir nelabvēlīgā 
saglabātības stāvoklī;

Or. en
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Grozījums Nr. 31
Markus Ferber

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 66 % ir 
nelabvēlīgā saglabātības stāvoklī;

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 33 % ir 
labvēlīgā saglabātības stāvoklī, un šīs 
dzīvotnes ir viens no vislabāk 
funkcionējošiem dzīvotņu veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 66 % ir 
nelabvēlīgā saglabātības stāvoklī;

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 33% ir labvēlīgā
saglabātības stāvoklī, un šīs dzīvotnes ir
viens no vislabāk funkcionējošiem 
dzīvotņu veidiem;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 66 % ir 
nelabvēlīgā saglabātības stāvoklī;

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 33 % ir 
labvēlīgā saglabātības stāvoklī, un šīs 
dzīvotnes ir viens no vislabāk 
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funkcionējošiem dzīvotņu veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
C. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 66 % ir 
nelabvēlīgā saglabātības stāvoklī;

C. tā kā 30 % NATURA 2000 teritorijas ir 
mežu dzīvotnes, no kurām 33 % ir 
labvēlīgā saglabātības stāvoklī, un šīs 
dzīvotnes ir viens no vislabāk 
funkcionējošiem dzīvotņu veidiem;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā pēc ugunsgrēkiem 
NATURA 2000 teritorijās ar atjaunošanas 
pasākumiem ne vienmēr izdodas pienācīgi 
atjaunot dzīvotnes un sugas, tādējādi 
ievērojami apgrūtinot tīklā paredzēto 
mērķu sasniegšanu,

Or. es

Grozījums Nr. 36
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā trešdaļa kopējās ES mežu 
platības ir kalnu meži un tā kā tie ir 
nozīmīga dabas ainavas daļa, jo tie sekmē 
augsnes aizsardzību, regulē ūdensapgādi; 
tā kā šie meži būtiski veicina vietējo
saimniecisko darbību un to spēja uzkrāt 
oglekļa dioksīdu ir līdzvērtīga ES 
mežsaimniecības nozares emisiju kopējam 
apjomam;

Or. fr

Grozījums Nr. 37
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā ir atzīts, ka tikai 5 % Eiropas 
mežu platību šobrīd nav skārusi cilvēka 
darbība, un tā kā senmežu izzušana un 
atlikušo mežaudžu pieaugošā
sadrumstalošana daļēji izskaidro daudzu 
Eiropā nozīmīgu mežā mītošu sugu 
ilgstoši nelabvēlīgo stāvokli;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
C.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.b tā kā intensīvas mežizstrādes dēļ 
Eiropā pārmērīgi izcērt mežus un tā kā 
izcirstos mežos nav pietiekami daudz 
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kritušu un vecāku koku, kas sugām 
nodrošina dzīvotnes, un šādos mežos bieži 
sastopams liels skaits svešu koku sugu;

Or. en

Grozījums Nr. 39
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
C.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.c tā kā atlikušo neskarto dabas 
teritoriju aizsardzība ES līdz 2020. gadam 
var palīdzēt saglabāt bioloģisko 
daudzveidību un novērst ekosistēmas 
pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Theodoros Skylakakis

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā pēdējos gados Eiropā mežu 
ugunsgrēki iznīcinājuši vairāk par 
400 000 hektāru mežu gadā un tā kā pēc 
šāda mēroga ugunsgrēkiem —  jo īpaši 
Eiropas dienviddaļā — meži nespēj 
atjaunoties, tādējādi radot nopietnas 
ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas
sekas;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Riikka Manner, Gaston Franco, Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Or. en

Grozījums Nr. 42
Lena Ek, Carl Haglund

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā tiks intensificētas
mežsaimniecības prakses un mežizstrādes 
apjoma un krājas pieauguma attiecība 
pārsniegs 100 %;

tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, un 
tādēļ aizvien lielāku nozīmi iegūs 
mežsaimniecības ilgtspēja;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā tiks intensificētas 
mežsaimniecības prakses un mežizstrādes 

tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā tiks intensificētas 
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apjoma un krājas pieauguma attiecība 
pārsniegs 100 %;

mežsaimniecības prakses;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā tiks intensificētas 
mežsaimniecības prakses un mežizstrādes 
apjoma un krājas pieauguma attiecība 
pārsniegs 100 %;

tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no biomasas un bioatkritumiem 
2020. gadā sastādīs 58 % no ES iegūtās 
atjaunojamās enerģijas;

Or. de

Grozījums Nr. 45
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā tiks intensificētas 
mežsaimniecības prakses un mežizstrādes 
apjoma un krājas pieauguma attiecība 
pārsniegs 100 %;

D. tā kā, pastāvīgi palielinoties 
pieprasījumam pēc koksnes kā izejvielas 
un enerģijas avota, ieguldījumu un netto 
pieauguma attiecība dažās Eiropas valstīs 
uz laiku par 100 % pārsniegs mežaudžu 
krāju un tādējādi var aprēķināt, ka, 
neiesaistot ilgtspējīgus koksnes produktus, 
meži uz laiku no oglekļa krātuves 
pārvērtīsies par emisiju avotu;

Or. de
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Grozījums Nr. 46
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā tiks intensificētas 
mežsaimniecības prakses un mežizstrādes 
apjoma un krājas pieauguma attiecība 
pārsniegs 100 %;

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā varētu tikt intensificētas 
mežsaimniecības prakses;

Or. es

Grozījums Nr. 47
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā tiks intensificētas 
mežsaimniecības prakses un mežizstrādes 
apjoma un krājas pieauguma attiecība 
pārsniegs 100 %;

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, 
tāpēc, iespējams, varētu tikt intensificētas 
mežsaimniecības prakses un mežizstrādes 
apjoma un krājas attiecība pārsniegs 
100 %;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā tiks intensificētas 
mežsaimniecības prakses un mežizstrādes 
apjoma un krājas pieauguma attiecība 
pārsniegs 100 %;

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no biomasas 2020. gadā sastādīs 
58 % no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, 
un paredzams, ka mežsaismniecībā 
iegūtās biomasas daļa samazināsies 
attiecībā pret lauksaimniecībā iegūtas 
biomasas daudzumu un bioatkritumiem;
bet tomēr nav izslēgts, ka mežizstrādes 
apjoma un krājas pieauguma attiecība 
pārsniegs 100 %;

Or. de

Grozījums Nr. 49
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rezolūcijas priekšlikums
D. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, kā 
rezultātā tiks intensificētas 
mežsaimniecības prakses un mežizstrādes 
apjoma un krājas pieauguma attiecība 
pārsniegs 100 %;

D. tā kā tiek prognozēts, ka enerģija, kas 
iegūta no cietās biomasas un 
bioatkritumiem 2020. gadā sastādīs 58 % 
no ES iegūtās atjaunojamās enerģijas, 
intensificētas meža prakses mežizstrādes 
apjoms nedrīkstētu pārsniegt 55 %, 
salīdzinot ar krājas pieaugumu; tā kā no 
biomasas iegūtā enerģija nedrīkstētu būt 
atkarīga no meža biomasas;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Lena Ek, Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
D.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

D.a tā kā Apvienoto Nāciju Organizācijas 
Eiropas Ekonomikas komisijas (UNECE), 
dati liecina, ka mežu platību ilgtermiņa 
attīstības tendence Eiropā ir stabila, un 
pašreizējā ciršanas/stādīšanas attiecība ir
apmēram 75 procenti Austrumeiropā un 
70 procenti — Rietumeiropā;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Riikka Manner, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mežu aizsardzība ir jāintegrē visos 
ES politikas virzienos, kas saistīti ar 
mežiem;

E. tā kā visu meža funkciju aizsardzība ir 
jāintegrē visos ES politikas virzienos, kas 
saistīti ar mežiem;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mežu aizsardzība ir jāintegrē visos
ES politikas virzienos, kas saistīti ar 
mežiem;

E. tā kā mežu līdzsvara saglabāšanai un 
ilgtspējīgai apsaimniekošanai, kas ir mežu 
aizsardzības daļa, jābūt visu ES politikas 
virzienu, kas saistīti ar mežiem, 
galvenajam uzdevumam;

Or. en
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Grozījums Nr. 53
Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mežu aizsardzība ir jāintegrē visos 
ES politikas virzienos, kas saistīti ar 
mežiem;

E. tā kā mežu un to funkciju aizsardzība ir 
jāintegrē visos ES politikas virzienos, kas 
saistīti ar mežiem;

Or. de

Grozījums Nr. 54
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mežu aizsardzība ir jāintegrē visos 
ES politikas virzienos, kas saistīti ar 
mežiem;

tā kā visu mežu funkciju (ekoloģiskā, 
ekonomiskā un sociālā funkcija)
aizsardzība ir jāintegrē ES politikas 
virzienos, kas saistīti ar mežiem;

Or. de

Grozījums Nr. 55
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mežu aizsardzība ir jāintegrē visos 
ES politikas virzienos, kas saistīti ar 
mežiem;

E. tā kā mežu ilgtspējīga apsaimniekošana
un aizsardzība ir jāintegrē visos ES 
politikas virzienos, kas saistīti ar mežiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 56
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mežu aizsardzība ir jāintegrē visos 
ES politikas virzienos, kas saistīti ar 
mežiem;

E. tā kā mežu ilgtspējīga ekonomiska 
izmantošana, kā arī mežu aizsardzība ir 
jāintegrē visos ES politikas virzienos, kas 
saistīti ar mežiem, jo, apzinoties mežu 
ekonomiskās vērtības, vislabāk iespējams 
nodrošināt mežu augšanu, saglabāt mežus 
veselus, dzīvotspējīgus un spējīgus 
pielāgoties gaidāmajām pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mežu aizsardzība ir jāintegrē visos 
ES politikas virzienos, kas saistīti ar 
mežiem;

E. tā kā mežu aizsardzība ir ilgtspējīgas 
mežsaimniecības neatņemama sastāvdaļa
un tā, ievērojot subsidiaritātes principu,
jāintegrē visos ES politikas virzienos, kas 
saistīti ar mežiem;

Or. de

Grozījums Nr. 58
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā mežu aizsardzība ir jāintegrē visos 
ES politikas virzienos, kas saistīti ar 

E. tā kā visu meža funkciju aizsardzība ir 
jāintegrē visos ES politikas virzienos, kas 
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mežiem; saistīti ar mežiem;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
E.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E.a tā kā mežsaimniecības produkti —
daudz labāk nekā no citiem avotiem iegūti 
produkti — ir atjaunojami, otrreiz 
pārstrādājami, satur oglekli un atbilst 
ilgtspējas kritērijiem;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Carl Haglund, Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā meži veido dzīvas un 
evolucionāras ekosistēmas, kuras bieži iet 
pāri valstu robežām un kuras saskaņā ar 
EVA izstrādāto mežu nomenklatūru, var 
klasificēt atbilstīgi bioklimatiskajai zonai 
un meža veidam;

F. tā kā meži veido dzīvas un 
evolucionāras ekosistēmas, kuras bieži iet 
pāri valstu robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā meži veido dzīvas un 
evolucionāras ekosistēmas, kuras bieži iet 
pāri valstu robežām un kuras saskaņā ar 
EVA izstrādāto mežu nomenklatūru, var 
klasificēt atbilstīgi bioklimatiskajai zonai 
un meža veidam;

F. tā kā meži veido dzīvas un 
evolucionāras ekosistēmas, kuras bieži iet 
pāri valstu robežām un kuras cita starpā
saskaņā ar EVA izstrādāto mežu 
nomenklatūru, var klasificēt atbilstīgi 
bioklimatiskajai zonai un meža veidam;

Or. de

Grozījums Nr. 62
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
F.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F.a tā kā klimata pārmaiņas 
mežsaimniecības nozari ietekmē īpaši un 
tā kā mežsaimniecības darbus aizvien 
vairāk ietekmē pieaugošie klimata 
pārmaiņu izraisīto vētru, sausuma un 
ugunsgrēku riski;

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā dažādi mežu veidi ir pakļauti 
atšķirīgam un neparedzamam klimata 
pārmaiņu izraisītam gan biotiskam, gan 
abiotiskam apdraudējumam, nosakot, ka 
mežu pretestības spējas veicināšana ir 
galvenais jautājums, kurš jārisina, 
cenšoties aizsargāt mežus;

G. tā kā dažādi mežu veidi ir pakļauti 
atšķirīgam un neparedzamam varbūtējam
klimata pārmaiņu izraisītam gan biotiskam, 
gan abiotiskam apdraudējumam, nosakot, 
ka mežu pretestības spējas veicināšana ir 
galvenais jautājums, kurš jārisina, 
cenšoties aizsargāt mežus;
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Or. en

Grozījums Nr. 64
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā dažādi mežu veidi ir pakļauti 
atšķirīgam un neparedzamam klimata 
pārmaiņu izraisītam gan biotiskam, gan 
abiotiskam apdraudējumam, nosakot, ka 
mežu pretestības spējas veicināšana ir 
galvenais jautājums, kurš jārisina, 
cenšoties aizsargāt mežus;

G. tā kā dažādi mežu veidi ir pakļauti 
atšķirīgam un neparedzamam klimata 
pārmaiņu tieši izraisītam gan biotiskam, 
gan abiotiskam apdraudējumam, nosakot, 
ka mežu pretestības spējas veicināšana ir 
galvenais jautājums, kurš jārisina, 
cenšoties aizsargāt mežus;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
G. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G. tā kā dažādi mežu veidi ir pakļauti 
atšķirīgam un neparedzamam klimata 
pārmaiņu izraisītam gan biotiskam, gan 
abiotiskam apdraudējumam, nosakot, ka 
mežu pretestības spējas veicināšana ir 
galvenais jautājums, kurš jārisina, 
cenšoties aizsargāt mežus;

G. tā kā dažādi mežu veidi ir pakļauti 
atšķirīgai klimata pārmaiņu izraisītai gan 
biotiskai, gan abiotiskai ietekmei, nosakot, 
ka mežu pretestības spējas veicināšana ir 
galvenais jautājums, kurš jārisina, 
cenšoties aizsargāt mežus;

Or. de

Grozījums Nr. 66
Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā pamatota un salīdzināma 
informācija par ES mežu stāvokli un 
klimata pārmaiņu un mežizstrādes 
paņēmienu ietekmi, tostarp arī par mežu 
nozīmi klimata pārmaiņu seku 
mazināšanā un pielāgošanās procesā, ir 
svarīgs politikas un plānošanas 
priekšnoteikums;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Martin Callanan, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā mežu sadrumstalošana palielina 
mežu uzņēmību pret klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 68
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Giommaria Uggias, Martin Callanan, Bairbre de 
Brún

Rezolūcijas priekšlikums
G.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.b tā kā Baltajā grāmatā par 
pielāgošanos klimata pārmaiņām meži 
noteikti par vienu no galvenajām darbības 
jomām, uzsverot, ka ES mežsaimniecības 
stratēģija jāatjaunina, pielāgojot to ar 
klimatu saistītiem aspektiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 69
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Giommaria Uggias, Martin Callanan, Bairbre de 
Brún

Rezolūcijas priekšlikums
G.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.c tā kā aizsargājošās mežu funkcijas 
uzlabošana jāiekļauj ES un dalībvalstu 
civilās aizsardzības stratēģijās, jo īpaši 
saistībā ar klimata izraisītām ārkārtējām 
parādībām, piemēram, ugunsgrēkiem un 
plūdiem;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner

Rezolūcijas priekšlikums
G.d apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.d tā kā TEEB (Ekosistēmu un 
bioloģiskās daudzveidības ekonomika) 
ziņojumā parādīts, ka nenoliedzami 
ekonomiski izdevīgi ir ieguldīt valsts 
līdzekļus ekosistēmā pamatotu pieeju 
izstrādāšanā, lai pielāgotos klimata 
pārmaiņām un mazinātu to ietekmi, īpaši 
uzmanību veltot „zaļajai” infrastruktūrai, 
piemēram, mežu atjaunošanai un 
saglabāšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 71
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā klimata pārmaiņu ietekme uz 
mežiem ir nevien negatīva, bet arī 
pozitīva;

Or. de

Grozījums Nr. 72
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
G.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

G.a tā kā ilgtermiņā ilgtspējīgas mežu 
apsaimniekošanas stratēģijas mērķis 
uzturēt vai palielināt mežu oglekļa 
uzkrājumu apjomu, vienlaikus ik gadu no 
meža iegūstot stabilu kokmateriālu, 
koksnes vai enerģijas daudzumu, radīs 
vislielāko ieguvumu klimata pārmaiņu 
seku mazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā jārespektē dažādas valsts un 
reģionālās mežu apsaimniekošanas 
sistēmas, kā arī jāsniedz tām atbalsts, lai 

H. tā kā valsts, reģionālajā un mežu 
apsaimniekošanas vienības līmenī
jārespektē dažādas valsts un reģionālās 
mežu apsaimniekošanas sistēmas, kā arī 
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veicinātu to pielāgošanās spējas; jāsniedz tām atbalsts, lai veicinātu to 
pielāgošanās spējas;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā Baltajā grāmatā „Adaptācija 
klimata pārmaiņām — iedibinot Eiropas 
rīcības pamatprincipus” (COM (2009) 
147) meži noteikti par vienu no rīcības
jomām, uzsverot, ka jāatjaunina ES 
mežsaimniecības stratēģija, pielāgojot to 
klimata pārmaiņām;

Or. de

Grozījums Nr. 75
Theodoros Skylakakis

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā Komisijas apkopotā informācija 
liecina, ka Eiropas dienviddaļā vasaras 
divreiz ātrāk kļūs siltākas nekā pārējās 
Eiropas daļās, un nokrišņu daudzums 
vasarās desmit gados samazināsies par 
5 %;

Or. en
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Grozījums Nr. 76
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir 
vērojami galvenokārt pirmā mērķa 
sasniegšanā;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 77
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā ilgtermiņā ilgtspējīgas mežu 
apsaimniekošanas stratēģijas mērķis 
uzturēt vai palielināt mežu oglekļa 
uzkrājumu apjomu, vienlaikus ik gadu no 
meža iegūstot stabilu kokmateriālu, 
koksnes vai enerģijas daudzumu, radīs 
vislielāko ieguvumu klimata pārmaiņu 
seku mazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Riikka Manner, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir 
vērojami galvenokārt pirmā mērķa
sasniegšanā;

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir 
vērojami visu mērķu sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir 
vērojami galvenokārt pirmā mērķa
sasniegšanā;

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir 
vērojami visu mērķu sasniegšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 80
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir 

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir 
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vērojami galvenokārt pirmā mērķa
sasniegšanā;

gūti visu četru mērķu sasniegšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 81
Lena Ek, Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir
vērojami galvenokārt pirmā mērķa
sasniegšanā;

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā nav vērojami būtiski 
panākumi šo mērķu sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 82
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir 
vērojami galvenokārt pirmā mērķa
sasniegšanā;

I. tā kā ES FAP ir četri mērķi — uzlabot 
konkurētspēju ilgtermiņā, aizsargāt vidi, 
sniegt ieguldījumu dzīves kvalitātes 
uzlabošanā un atbalstīt savstarpēju 
koordināciju, un tā kā būtiski panākumi ir 
vērojami visu mērķu sasniegšanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 83
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā Forest Europe process jau ir 
panācis Eiropas konsensu jautājumos par 
ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu;

J. tā kā Forest Europe process ir panācis 
Eiropas konsensu jautājumos par 
ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu; tā kā 
esošajos apstākļos ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana nav pilnībā atzīta un 
netiek konsekventi īstenota;

Or. en

Grozījums Nr. 84
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
J. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J. tā kā Forest Europe process jau ir 
panācis Eiropas konsensu jautājumos par 
ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu;

J. tā kā Forest Europe process jau ir 
panācis brīvprātīgu Eiropas konsensu 
jautājumos par ilgtspējīgu mežu 
apsaimniekošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā Forest Europe procesā tika 
veikta visaptveroša sagatavošanās 
sarunām par juridisku instrumentu, un 
nākamajā konferencē 2011. gada jūnijā 
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Oslo šajā saistībā gaidāmi lēmumi;

Or. de

Grozījums Nr. 86
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā ES katru gadu deg apmēram 
500 000 hektāru mežu, un ugunsgrēkos 
iet bojā  liels skaits cilvēku, īpašumu, zūd 
bioloģiskā daudzveidība un meži zaudē 
aizsargājošās funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Giommaria Uggias

Rezolūcijas priekšlikums
K.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K.a tā kā daudzus mežu ugunsgrēkus 
izraisa nevis nejauši avārijas gadījumi, 
bet apzinātas ļaunprātīgas darbības,

Or. it

Grozījums Nr. 88
Riikka Manner, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi nevajadzētu
dot priekšroku ražīguma rādītājiem, 
atstājot novārtā pielāgošanās spējas;

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi meža 
ekosistēmas ražīgumu vajadzētu apvienot 
ar pielāgošanās spējām, aptverot arī 
cilvēka radītu apdraudējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi nevajadzētu 
dot priekšroku ražīguma rādītājiem, 
atstājot novārtā pielāgošanās spējas;

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi vajadzētu 
uzlabot meža ekosistēmas pielāgošanās 
spējas;

Or. de

Grozījums Nr. 90
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi nevajadzētu 
dot priekšroku ražīguma rādītājiem, 
atstājot novārtā pielāgošanās spējas;

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi, uzlabojot
ražīguma rādītājus, vajadzētu uzlabot 
meža ekosistēmas pielāgošanās spējas;

Or. de
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Grozījums Nr. 91
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi nevajadzētu 
dot priekšroku ražīguma rādītājiem, 
atstājot novārtā pielāgošanās spējas;

L. tā kā ir jāveicina ģenētiskā atlase, lai 
uzlabotu mežu spēju pielāgoties klimata 
pārmaiņām un atjaunotu mežu stāvokļa 
pasliktināšanās dēļ izzudušo materiālu;

Or. es

Grozījums Nr. 92
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi nevajadzētu 
dot priekšroku ražīguma rādītājiem, atstājot 
novārtā pielāgošanās spējas;

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi nevajadzētu 
dot priekšroku ražīguma rādītājiem, atstājot 
novārtā pielāgošanās spējas, izņemot tādas 
kultūras, kuras intensīvi aprūpējot, varētu 
pasargāt no bojājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā veicot ģenētisko atlasi nevajadzētu
dot priekšroku ražīguma rādītājiem, 
atstājot novārtā pielāgošanās spējas;

L. tā kā veicot ģenētiskos uzlabojumus
vajadzētu dot priekšroku arī meža 
ekosistēmas pielāgošanās spējām;

Or. en
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Grozījums Nr. 94
Daciana Octavia Sârbu

Rezolūcijas priekšlikums
L.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.a tā kā Eiropas līmenī vajadzīgs vairāk 
informācijas par laika apstākļu ietekmi uz 
mežiem;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Giommaria Uggias, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
L.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L.a tā kā Komisijas finansētajā pētījumā 
„ES politiskie risinājumi Eiropas mežu 
aizsardzībai” ir noteikti un izpētīti četri 
politiski risinājumi, kas paredz pašreizējās 
pieejas turpināšanu, atvērto 
koordinēšanas metodi, uzraudzības 
uzlabošanu un mežu pamatdirektīvas 
ieviešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu 
par meža aizsardzību un meža informāciju; 

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu 
par meža aizsardzību un meža informāciju; 
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uzskata, ka būtu jānostiprina ES mežu 
stratēģija saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, lai uzlabotu mežu 
apsaimniekošanu un saglabāšanu;

uzskata, ka būtu jānostiprina ES mežu 
stratēģija saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, lai uzlabotu mežu ilgtspējīgu
apsaimniekošanu un saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 97
Carl Haglund, Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu 
par meža aizsardzību un meža informāciju; 
uzskata, ka būtu jānostiprina ES mežu 
stratēģija saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, lai uzlabotu mežu 
apsaimniekošanu un saglabāšanu;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu 
par meža aizsardzību un meža informāciju; 
uzskata, ka būtu jānostiprina ES mežu 
stratēģija saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, lai valstu līmenī uzlabotu mežu 
apsaimniekošanu un saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu 
par meža aizsardzību un meža informāciju; 
uzskata, ka būtu jānostiprina ES mežu 
stratēģija saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, lai uzlabotu mežu 
apsaimniekošanu un saglabāšanu;

1. atzinīgi vērtē Komisijas Zaļo grāmatu 
par meža aizsardzību un meža informāciju; 
uzskata, ka būtu jānostiprina ES mežu 
stratēģija saskaņā ar subsidiaritātes un 
proporcionalitātes principiem, lai valstu 
līmenī uzlabotu mežu apsaimniekošanu un 
saglabāšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 99
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a Tomēr uzsver, ka saskaņā ar 
Lisabonas līguma 5. pantu ES var 
iejaukties jomās, kurās ir pierādīts, ka 
dalībvalstis nevar pienācīgi īstenot 
ierosinātās rīcības mērķus.

Or. es


