
AM\856755LV.doc PE458.622v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

2010/2106(INI)

15.2.2011

GROZĪJUMI Nr.
100 - 199

Ziņojuma projekts
Kriton Arsenis
(PE454.473v01-00)

Komisijas Zaļā grāmata „Meža aizsardzība un meža informācija ES — gādājot 
par mežu gatavību klimata pārmaiņām”
(2010/2106(INI))



PE458.622v01-00 2/43 AM\856755LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

AM_Com_NonLegReport



AM\856755LV.doc 3/43 PE458.622v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Grozījums Nr. 100
Lena Ek, Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a atzinīgi vērtē Komisijas viedokli, ka 
meži jāuzskata par vislielāko ieguldījumu 
klimata krīzes novēršanā; uzsver, ka 
ilgtspējīga mežu apsaimniekošana 
Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga, lai 
sasniegtu tās mērķus klimata jomā un 
sniegtu vajadzīgos ekosistēmu 
pakalpojumus, piemēram, bioloģisko 
daudzveidību, aizsardzību pret dabas 
katastrofām, CO2 uztveršanu no 
atmosfēras;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka meži — kuru pretoties spēja 
ir atkarīgā ne vien no koku, bet visu dzīvo 
meža organismu bioloģiskās 
daudzveidības, ir izšķiroši nozīmīgi, lai 
Eiropas sabiedrības varētu pielāgoties 
klimata pārmaiņām;

2. atgādina, ka meži — kuru pretoties spēja 
ir atkarīga ne vien no koku, bet visu dzīvo 
meža organismu, īpaši savvaļas dzīvnieku, 
kas dzīvo mežā, bioloģiskās daudzveidības, 
ir izšķiroši nozīmīgi, lai Eiropas 
sabiedrības varētu pielāgoties klimata 
pārmaiņām;

Or. de
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Grozījums Nr. 102
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka meži — kuru pretoties 
spēja ir atkarīgā ne vien no koku, bet visu 
dzīvo meža organismu bioloģiskās 
daudzveidības, ir izšķiroši nozīmīgi, lai 
Eiropas sabiedrības varētu pielāgoties 
klimata pārmaiņām;

2. atgādina, ka meži veido biosfēru, kas 
sastāv ne tikai no kokiem, tādējādi to
pretoties spēja ir atkarīga ne vien no koku, 
bet visu dzīvo meža organismu bioloģiskās 
daudzveidības, un ka meži ir izšķiroši 
nozīmīgi, lai Eiropas sabiedrības varētu 
pielāgoties klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 103
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. atgādina, ka meži — kuru pretoties spēja 
ir atkarīgā ne vien no koku, bet visu dzīvo 
meža organismu bioloģiskās 
daudzveidības, ir izšķiroši nozīmīgi, lai 
Eiropas sabiedrības varētu pielāgoties 
klimata pārmaiņām;

2. atgādina, ka meži — kuru pretoties spēja 
ir īpaši atkarīga ne vien no koku, bet visu 
dzīvo meža organismu bioloģiskās 
daudzveidības, ir izšķiroši nozīmīgi, lai 
Eiropas sabiedrības varētu pielāgoties 
klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atgādina, ka meži ir galvenā oglekļa 
piesaistītājsistēma un tiem ir izšķirīga 
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nozīme klimata pārmaiņu novēršanā; 
uzsver, ka tādēļ ir svarīgi, lai ES 
paplašinātu stratēģiju mežu 
noplicināšanu izraisošo faktoru, 
piemēram, ugunsgrēku un atmosfēras 
piesārņojuma, apkarošanai;

Or. es

Grozījums Nr. 105
Riikka Manner, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā ilgtspēja ir 
priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu ekonomiskās un sociālās funkcijas;

3. ir pārliecināts, ka ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana ir priekšnoteikums, lai 
ES meži varētu nepārtraukti pildīt 
ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās 
funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 106
Carl Haglund, Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā ilgtspēja ir 
priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu ekonomiskās un sociālās funkcijas;

3. ir pārliecināts, ka ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana ir svarīga, lai varētu 
turpināties ES mežu ekonomiskās un 
sociālās funkcijas;

Or. en
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Grozījums Nr. 107
Markus Ferber

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā ilgtspēja ir 
priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu ekonomiskās un sociālās funkcijas;

3. ir pārliecināts, ka ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana ir priekšnoteikums, lai 
ES meži varētu nepārtraukti pildīt 
ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās 
funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā ilgtspēja ir 
priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu ekonomiskās un sociālās funkcijas;

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā, 
ekonomiskā un sociālā ilgtspēja ir 
priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu funkcijas sabiedrības, ekonomikas 
un mūsu vides labā;

Or. de

Grozījums Nr. 109
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā ilgtspēja ir 
priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu ekonomiskās un sociālās funkcijas;

3. ir pārliecināts, ka ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana ir priekšnoteikums, lai 
varētu turpināties ES mežu ekonomiskās, 
ekoloģiskās un sociālās funkcijas;
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Or. de

Grozījums Nr. 110
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā ilgtspēja ir 
priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu ekonomiskās un sociālās funkcijas;

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā, 
ekonomiskā un sociālā ilgtspēja ir 
priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu ekoloģiskās, ekonomiskās un 
sociālās funkcijas;

Or. de

Grozījums Nr. 111
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā ilgtspēja ir 
priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu ekonomiskās un sociālās funkcijas;

3. ir pārliecināts, ka ilgtspējīga mežu 
apsaimniekošana ir priekšnoteikums, lai 
ES meži varētu nepārtraukti pildīt 
ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās 
funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. ir pārliecināts, ka ekoloģiskā ilgtspēja ir 3. ir pārliecināts, ka ilgtspējīga mežu 
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priekšnoteikums, lai varētu turpināties ES 
mežu ekonomiskās un sociālās funkcijas;

apsaimniekošana ir priekšnoteikums, lai 
ES meži varētu nepārtraukti pildīt 
ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās 
funkcijas;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a Uzsver mežu bioloģiskās 
daudzveidības nozīmi, pielāgojoties 
klimata pārmaiņām, un nepieciešamību 
papildināt zināšanas par mežu bioloģiskās 
daudzveidības rādītājiem, tostarp par 
mežu ģenētisko kapacitāti, lai veicinātu 
pielāgošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a izsaka atzinību Komisijai par biotisko 
un abiotisko apdraudējumu izsmeļošu 
analīzi tās Zaļajā grāmatā un norāda, ka 
papildus jāizvērtē citi faktori, kas tieši 
saistīti ar klimata pārmaiņu ietekmi uz 
mežiem, piemēram, defoliācija, atgādinot, 
ka pēdējo divdesmit gadu laikā 
Dienvideiropas mežos koku vainagu 
defoliācija ir divkāršojusies, tādējādi kā 
tiešas sekas izraisot oglekļa piesaistes 
procesu kapacitātes un efektivitātes 
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samazināšanos un mazinot mežu pretoties 
spēju sausuma vai karstuma periodos 
priekšlaicīgas koku lapu nobiršanas dēļ;

Or. es

Grozījums Nr. 115
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b atzinīgi vērtē gan Zaļajā grāmatā 
pausto atzinumu, gan Padomes atzinumu, 
ka Eiropas mežu mantojuma 
apdraudējumam nepārprotami ir 
pārrobežu raksturs, un tādējādi ir būtiski 
izstrādāt visus lietderīgos līdzekļus, lai 
novērstu vai mazinātu tādas iznīcinošas 
parādības kā ugunsgrēki vai slimības, kas 
nav apturamas pie dalībvalstu robežām;

Or. es

Grozījums Nr. 116
Lena Ek, Riikka Manner, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a atgādina, ka, ņemot vērā tiesību aktu 
mežsaimniecības jomā ietekmi uz 
miljoniem nelielo mežu īpašnieku, 
mežsaimniecības politikā jārod līdzsvars 
starp mežu īpašnieku īpašumtiesību 
ievērošanu un prasībām sabiedriskā 
labuma gūšanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 117
Lena Ek, Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
3.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.b atzīst nozīmīgo ieguldījumu ilgtspējīgā 
mežsaimniecībā, ko sniedz vispārējās 
sertifikācijas sistēmas, piemēram, Mežu 
uzraudzības padome (FSC) un Mežu 
sertificēšanas shēmu novērtēšanas 
programma (PEFC);

Or. en

Grozījums Nr. 118
Riikka Manner, Gaston Franco, Carl Haglund, Giommaria Uggias

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē sasniegumus ES centienos 
panākt koksnes apstrādes un pārstrādes 
nozaru konkurētspēju pasaulē;

4. atzinīgi vērtē sasniegumus ES centienos 
panākt Eiropas koksnes apstrādes un 
pārstrādes nozaru konkurētspēju pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē sasniegumus ES centienos 
panākt koksnes apstrādes un pārstrādes 
nozaru konkurētspēju pasaulē;

4. atzinīgi vērtē sasniegumus ES centienos 
panākt koksnes apstrādes un pārstrādes 
nozaru konkurētspēju pasaulē un tādējādi 
uzskata, ka, lai gan vides jautājumi ir 
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būtiski, mežu politikai jāvelta tikpat liela 
uzmanība kā ilgtspējīgu, klimatam 
nekaitīgu izejmateriālu un produktu 
politikai;

Or. en

Grozījums Nr. 120
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. atzinīgi vērtē sasniegumus ES centienos
panākt koksnes apstrādes un pārstrādes 
nozaru konkurētspēju pasaulē;

4. atzinīgi vērtē ES centienus panākt 
koksnes apstrādes un pārstrādes nozaru 
konkurētspēju pasaulē; tomēr mudina 
Komisiju un dalībvalstis paātrināt to 
pasākumu īstenošanu, kas izklāstīti 
Komisijas paziņojumā par novatorisku un 
ilgtspējīgu koksnes apstrādes un 
pārstrādes rūpniecību Mežsaimniecības 
rīcības plānā;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Gaston Franco, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
4.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.a aicina Komisiju iesniegt Parlamentam 
un Padomei jaunu paziņojumu kopā ar 
tiesību akta priekšlikumu par 
mežsaimniecības konkurētspēju;

Or. fr
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Grozījums Nr. 122
Riikka Manner, Gaston Franco, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP 
mērķus attiecībā uz vidi un dzīves 
kvalitāti, kuru īstenošanas patlaban ir 
iepalikusi;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu visus 
četrus FAP mērķus saskaņā ar 
galvenajiem ieteikumiem ziņojumā par 
ES Mežsaimniecības rīcības plāna 
īstenošanas vidusposma novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Horst Schnellhardt, Christa Klaß

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP 
mērķus attiecībā uz vidi un dzīves 
kvalitāti, kuru īstenošanas patlaban ir 
iepalikusi;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP
mērķus saskaņā ar ieteikumiem FAP 
īstenošanas vidusposma novērtējumā, 
ņemot vērā, ka šī īstenošana patlaban ir 
iepalikusi;

Or. de

Grozījums Nr. 124
Markus Ferber

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP 
mērķus attiecībā uz vidi un dzīves 

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu visus 
četrus FAP mērķus saskaņā ar 
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kvalitāti, kuru īstenošanas patlaban ir 
iepalikusi;

galvenajiem ieteikumiem ziņojumā par 
ES Mežsaimniecības rīcības plāna 
īstenošanas vidusposma novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP 
mērķus attiecībā uz vidi un dzīves 
kvalitāti, kuru īstenošanas patlaban ir 
iepalikusi;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu četrus 
FAP mērķus saskaņā ar ieteikumiem FAP 
īstenošanas vidusposma novērtējumā;

Or. de

Grozījums Nr. 126
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP 
mērķus attiecībā uz vidi un dzīves kvalitāti, 
kuru īstenošanas patlaban ir iepalikusi;

5. Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. de

Grozījums Nr. 127
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP 
mērķus attiecībā uz vidi un dzīves 
kvalitāti, kuru īstenošanas patlaban ir 
iepalikusi;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP
mērķus, kuru īstenošana patlaban ir 
iepalikusi;

Or. es

Grozījums Nr. 128
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP 
mērķus attiecībā uz vidi un dzīves 
kvalitāti, kuru īstenošanas patlaban ir 
iepalikusi;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu visus 
četrus FAP mērķus saskaņā ar 
galvenajiem ieteikumiem ziņojumā par 
ES Mežsaimniecības rīcības plāna 
īstenošanas vidusposma novērtējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 129
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu FAP 
mērķus attiecībā uz vidi un dzīves 
kvalitāti, kuru īstenošanas patlaban ir 
iepalikusi;

5. aicina Komisiju un dalībvalstis 
pastiprināt centienus, lai sasniegtu visus 
četrus FAP mērķus saskaņā ar 
galvenajiem ieteikumiem ziņojumā par 
ES Mežsaimniecības rīcības plāna 
īstenošanas vidusposma novērtējumu;

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina Komisiju veikt ES politikas 
jomu, kas skar ES mežus, analīzi, lai 
pārliecinātos, vai šīs politikas jomas ir 
saskaņotas un garantē mežu aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 131
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
5.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.b aicina Komisiju veikt pašreiz pieejamā 
mežu un mežsaimniecības finansējuma 
analīzi un pārdalīt esošo finansējumu, kas 
negatīvi ietekmē mežu bioloģisko 
daudzveidību, saskaņā ar Vides padomes 
2010. gada marta secinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 132
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a aicina dalībvalstis ciešāk sadarboties, 
apmainoties ar informāciju par 
pētījumiem pret klimata pārmaiņām 
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vērstās politikas jomā, lai paplašinātu 
zināšanu bāzi saistībā ar mežu 
aizsardzību;

Or. ro

Grozījums Nr. 133
Catherine Soullie, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. uzsver, ka mežu aizsardzība ir atkarīga 
no dalībvalstu, reģionu, koksnes apstrādes 
un pārstrādes rūpniecības uzņēmumu, kā 
arī valsts un privāto mežu īpašnieku 
ilgtermiņa saistībām;

7. uzsver, ka mežu aizsardzība ir atkarīga 
no dalībvalstu, reģionu, koksnes apstrādes 
un pārstrādes rūpniecības uzņēmumu, kā 
arī valsts un privāto mežu īpašnieku 
ilgtermiņa saistībām; uzsver, ka minētajām 
ieinteresētajām personām arī jāapzinās 
koku uzskaites un neparastu koku 
aizsardzības nozīme, lai izstrādātu 
stratēģiju tādu koku aizsardzībai, kas var 
augt arī ārpus meža zemes;

Or. fr

Grozījums Nr. 134
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a šajā saistībā aicina Komisiju izveidot 
pastāvīgu „Mežsaimniecības forumu”, 
kas dotu iespēju visiem mežsaimniecībā 
iesaistītajiem sanākt kopā, lai izvērtētu 
Savienības iltgtspējīgas mežsaimniecības 
stratēģijas īstenošanu un nodrošinātu tās 
atjaunināšanu vidējā termiņa un ilgā 
laikposmā;



AM\856755LV.doc 17/43 PE458.622v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

Or. fr

Grozījums Nr. 135
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka ziemeļu meži (taiga) un 
Vidusjūras reģiona meži ir ļoti vērtīgi gan 
Eiropas bioloģiskajai daudzveidībai, gan 
kā oglekli absorbējošas ekosistēmas, un 
tiem jānodrošina pastiprināta aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 136
João Ferreira, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a vērš uzmanību uz to, ka daudzas mežu 
ekosistēmas apdraud agresīvu eksotisku 
sugu izplatība, slimības (piemēram, 
priedes koksnes nematode) un mežu 
ugunsgrēki; uzskata, ka, izmantojot 
Kopienas programmas un atbalsta 
pasākumus, jānovirza atbilstīgi finanšu 
līdzekļi mežu ekoloģiskā un augu 
veselības stāvokļa novērtēšanai un 
atveseļošanas pasākumiem, tostarp mežu 
atjaunošanai;

Or. pt
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Grozījums Nr. 137
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Martin Callanan

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzskata, ka ilgtermiņa 
mežsaimniecības plānošanai jābūt 
elastīgai; pielāgojamai un līdzdalīgai, 
ņemot vērā visus iespējamos scenārijus un 
pieļaujot daudzējādas iespējas turpmākai 
attīstībai, nodrošinot reālu un uzticamu 
pamatu apsaimniekošanas lēmumu 
pieņemšanas atbalstam;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a uzsver, ka mežu ekosistēmu 
aizsardzības pasākumos jāietver vecu 
koku aizsardzība un informācija par šādu 
dabas pieminekļu pastāvēšanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 139
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzinīgi vērtē Forest Europe
panākumus, veicinot mežu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu (SFM) un panākot

8. atzinīgi vērtē „Forest Europe”
ierosinājumus veicināt mežu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu (SFM) un panākt Eiropas 
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Eiropas konsensu par SFM
pamatnostādnēm, kritērijiem un 
indikatoriem;

konsensu par SFM pamatnostādnēm, 
kritērijiem un indikatoriem; uzsver, ka 
pašreizējā kontekstā SFM nav pilnībā 
atzīta un konsekventi īstenota;

Or. en

Grozījums Nr. 140
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a pauž nožēlu, ka pašreizējos šķēršļus 
ilgtspējīgā mežu apsaimniekošanā rada 
tas, ka trūkst kopīgas mežu definīcijas ES 
līmenī vai Kopienas klasifikācijas 
aizsargājamo mežu veidiem;

Or. es

Grozījums Nr. 141
Kriton Arsenis, Giommaria Uggias

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt „Forest Europe” procesu, 
nosakot Eiropas Savienībā saistošus 
kritērijus un vadlīnijas darbības līmenī; 
turklāt uzskata, ka šādas saistības būs 
ievērojams atbalsts „Forest Europe” 
procesā;

Or. en
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Grozījums Nr. 142
Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka ar SFM panāk to, ka tiek 
samierinātas pretējās intereses — mežu 
aizsardzība un mežu rūpnieciskā 
izmantošana, nodrošinot, ka atbilstīgi 
valsts un reģionālajām prioritātēm 
turpinās mežu ekonomiskās, sociālās un 
vides funkcijas;

9. atgādina, ka ar SFM panāk to, ka tiek 
samierinātas pretējās intereses — mežu 
aizsardzība un mežu rūpnieciskā 
izmantošana, nodrošinot, ka atbilstīgi 
valsts, reģionālajām un vietējām 
prioritātēm turpinās mežu ekonomiskās, 
sociālās un vides funkcijas, vienlaikus 
saglabājot SFM augstākos standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka ar SFM panāk to, ka tiek 
samierinātas pretējās intereses — mežu 
aizsardzība un mežu rūpnieciskā 
izmantošana, nodrošinot, ka atbilstīgi 
valsts un reģionālajām prioritātēm
turpinās mežu ekonomiskās, sociālās un 
vides funkcijas;

9. uzskata, ka, lai gan SFM mērķis ir 
panākt to, ka tiek saskaņotas pretējās 
intereses — mežu aizsardzība un mežu 
rūpnieciskā izmantošana, nodrošinot, ka 
turpinās mežu ekonomiskās, sociālās un 
vides funkcijas, dažās dalībvalstīs 
ilgtspējas principi mežsaimniecībā nav 
pilnībā pārņemti;

Or. en

Grozījums Nr. 144
Justas Vincas Paleckis

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka ar SFM panāk to, ka tiek 
samierinātas pretējās intereses — mežu 
aizsardzība un mežu rūpnieciskā 
izmantošana, nodrošinot, ka atbilstīgi 
valsts un reģionālajām prioritātēm turpinās 
mežu ekonomiskās, sociālās un vides 
funkcijas;

9. atgādina, ka ar SFM panāk to, ka tiek 
samierinātas pretējās intereses — mežu 
aizsardzība un mežu rūpnieciskā 
izmantošana, nodrošinot, ka atbilstīgi 
valsts un reģionālajām prioritātēm turpinās 
mežu ekonomiskās, sociālās un vides 
funkcijas; tomēr norāda uz pieaugošo 
tendenci vērtēt mežus tikai no ekonomiskā 
viedokļa, aizmirstot par vides un 
sociālajiem aspektiem;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. atgādina, ka ar SFM panāk to, ka tiek 
samierinātas pretējās intereses — mežu 
aizsardzība un mežu rūpnieciskā 
izmantošana, nodrošinot, ka atbilstīgi 
valsts un reģionālajām prioritātēm turpinās 
mežu ekonomiskās, sociālās un vides 
funkcijas;

9. atgādina, ka ar SFM panāk to, ka tiek 
samierinātas pretējās intereses — mežu 
aizsardzība un mežu rūpnieciskā 
izmantošana, nodrošinot, ka atbilstīgi 
valsts un reģionālajām prioritātēm turpinās 
mežu ekonomiskās, sociālās un vides 
funkcijas; šajā saistībā uzsver, ka visām 
mežsaimniecības politikas jomām vai 
Kopienas mežu aizsardzības programmām 
jāreglamentē arī daudzi mežsaimniecības 
un kokmateriālu ražošanas aspekti tā, lai 
tie būtu ilgtspējīgi un atbilstu ES tiesību 
aktiem vides jomā;

Or. es
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Grozījums Nr. 146
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a norāda, ka lielāka uzmanība jāpievērš 
mežu ekonomiskajai un sociālajai 
funkcijai un nav pārmērīgi jāuzsver 
ekoloģiskais aspekts;

Or. de

Grozījums Nr. 147
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
9.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.b norāda, ka jāveicina mežsaimniecības 
ekonomiskā dzīvotspēja, lai meži varētu 
pildīt savas pārējās funkcijas;

Or. de

Grozījums Nr. 148
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar 
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

svītrots
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Or. de

Grozījums Nr. 149
Riikka Manner, Gaston Franco, Giommaria Uggias

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar 
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu un izvirzīta par 
galveno ilgtermiņa (proti, 5 līdz 10 gadu)
valsts mežu programmās, iekļaujot 
reģionālas prioritātes un izmērāmus 
mērķus, kā arī novērtēšanas kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar 
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
pilnībā īstenota saistībā ar piecgadu valsts 
mežu programmām, iekļaujot reģionālas 
prioritātes, izmērāmus mērķus, kā arī 
novērtēšanas kritērijus, un sniegtu 
ieguldījumu stratēģijas „ES 2020” 
bioloģiskās daudzveidības mērķa 
sasniegšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 151
Lena Ek, Carl Haglund

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts



PE458.622v01-00 24/43 AM\856755LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu
noteikta par obligātu ES saistībā ar 
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

10. iestājas par to, lai attiecīgās 
dalībvalstis veicinātu SMF ar valsts mežu 
programmām, iekļaujot reģionālas 
prioritātes un izmērāmus mērķus, kā arī 
novērtēšanas kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar 
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

10. norāda, ka ir svarīgi, lai arī trešās 
valstis īstenotu SFM, un tāpēc atbalsta 
juridiski saistošu nolīgumu pasaules 
līmenī saistībā ar ANO Mežu forumu;

Or. de

Grozījums Nr. 153
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar 
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar vidēja 
termiņa (proti, no 5 līdz 10 gadiem) valsts 
mežu programmām, iekļaujot reģionālas 
prioritātes un izmērāmus mērķus, kā arī 
novērtēšanas kritērijus;
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Or. de

Grozījums Nr. 154
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar 
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
veicināta ES saistībā ar valsts politikas 
iniciatīvām, iekļaujot reģionālas prioritātes 
un izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 155
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu dalībvalstīs saistībā ar 
ilgtermiņa valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 156
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar 
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

10. iestājas par to, lai dalībvalstis veicinātu 
aktīvu SMF, iekļaujot savas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus valsts mežu programmās;

Or. de

Grozījums Nr. 157
Theodoros Skylakakis

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
noteikta par obligātu ES saistībā ar
piecgadu valsts mežu programmām, 
iekļaujot reģionālas prioritātes un 
izmērāmus mērķus, kā arī novērtēšanas 
kritērijus;

10. iestājas par to, lai aktīva SMF tiktu 
veicināta ES saistībā ar valsts mežu 
programmām, iekļaujot reģionālas 
prioritātes un izmērāmus mērķus, kā arī 
novērtēšanas kritērijus;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina Komisiju sniegt 
priekšlikumus, papildinot Nelikumīgas 
mežistrādes Regulu (EK) 995/2010, lai 
nodrošinātu, ka visi Eiropas tirgū laistie 
kokmateriāli vai koksnes izstrādājumi tiek 
iegūti no ilgtspējīgi apsaimniekotiem 
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mežiem;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Martin Callanan, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.a aicina pastiprināt saikni starp Valsts 
mežu programmām un Mežsaimniecības 
rīcības plānu, sniedzot strukturētus 
ziņojumus Pastāvīgajai Mežsaimniecības 
komitejai;

Or. en

Grozījums Nr. 160
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Giommaria Uggias, Martin Callanan, Bairbre de 
Brún

Rezolūcijas priekšlikums
10.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b uzsver, ka lauku attīstības plānu 
(LAP) vai darbības programmas nevar 
uzskatīt par līdzvērtīgām Valsts mežu 
programmām; 

Or. en

Grozījums Nr. 161
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
10.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10.b atbalsta tiesību aktu vides jomā 
saskaņošanu attiecībā uz SFM;

Or. de

Grozījums Nr. 162
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu 
dažādība;

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu 
dažādība visu mežā dzīvojošo organismu 
starpā;

Or. de

Grozījums Nr. 163
Riikka Manner, Gaston Franco, Carl Haglund, Lena Ek

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu
dažādība;

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem jāpiemēro ilgtspējīga 
apsaimniekošana, kas ietver ģenētisko 
daudzveidību, dabisko reģenerāciju un
strukturālo, kā arī sugu dažādību, lai 
nodrošinātu ekonomisko dzīvotspēju;

Or. en
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Grozījums Nr. 164
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu 
dažādība;

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija, noturīga dzīvotspēja un 
strukturālā, kā arī sugu dažādība;

Or. de

Grozījums Nr. 165
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu 
dažādība;

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, reģenerācija un 
strukturālā, kā arī sugu dažādība;

Or. en

Grozījums Nr. 166
Justas Vincas Paleckis

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu 
dažādība;

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu 
dažādība; uzsver mežu sertifikācijas 
nozīmi attiecībā uz mežu kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 167
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu 
dažādība;

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija, ilgtspējīga apsaimniekošana, 
ekonomiska dzīvotspēja un strukturālā, kā 
arī sugu dažādība;

Or. en

Grozījums Nr. 168
Richard Seeber

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 

11. atzīmē, ka visām bioklimatiskajām 
zonām, apsaimniekošanas sistēmām un 
mežu veidiem pielāgošanās spējas 
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nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija un strukturālā, kā arī sugu 
dažādība;

nosakošie galvenie faktori ir kopīgi —
ģenētiskā daudzveidība, dabiskā 
reģenerācija, ilgtspējīga apsaimniekošana, 
ekonomiska dzīvotspēja un strukturālā, kā 
arī sugu dažādība;

Or. en

Grozījums Nr. 169
Gaston Franco, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina Komisiju izveidot „Mežu 
mantojuma novērošanas centru”, kas 
nodrošinātu datu centralizāciju attiecībā 
uz Savienības mežu saglabātības un 
veselības pakāpi;

Or. fr

Grozījums Nr. 170
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
11.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.b atgādina, ka ES ir lielākā valsts 
atbalsta sniedzēja jaunattīstības valstīm 
(mežu sektoram 2003. gadā piešķirti 
vairāk nekā 600 miljoni euro), un pauž 
nožēlu, Zaļajā grāmatā nav reģistrēts 
progress attiecībā uz nepieciešamību 
saskaņot Kopienas darbības gan 
Savienībā, gan ārpus tās;

Or. fr
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Grozījums Nr. 171
Rovana Plumb

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai stratēģijās un plānos 
attiecībā uz mežu attīstību un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu tiktu ņemti vērā 
pētījumos par klimata pārmaiņu ietekmi 
uz dzeramā ūdens krājumiem, 
ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību 
izdarītie secinājumi un ieteikumi;

Or. ro

Grozījums Nr. 172
Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Martin Callanan

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzskata, ka ilgtermiņa mežu 
aizsardzība ir atkarīga no tādu mežu 
ekosistēmu izveidošanas vai uzturēšanas, 
kurās ir ļoti daudzveidīgs kokaudzes 
sastāvs, koku vecums un struktūra;

Or. en

Grozījums Nr. 173
Elena Oana Antonescu

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a uzsver, ka ir svarīgi iekļaut PLO 
ieviesto darbības sistēmu attiecībā uz 
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apmežotu virsmu identiskām definīcijām, 
lai novērstu neskaidrības, kas var rasties 
saistībā ar mežu apsaimniekošanas 
metodēm;

Or. ro

Grozījums Nr. 174
Theodoros Skylakakis

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a aicina Komisiju sniegt ieteikumus 
par veidu, kā pielāgot valsts civilās 
aizsardzības sistēmas, lai pārvarētu 
klimata pārmaiņu ietekmi uz mežiem; 
īpaši mudina Komisiju rīkoties, lai 
paplašinātu Eiropas mežu ugunsdzēsības 
taktisko rezervi resursu un jaudas ziņā; 

Or. en

Grozījums Nr. 175
Theodoros Skylakakis

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Pētniecība mežu jomā
11.a uzsver, ka jāpalielina finanšu resursi 
pētniecībai un attīstībai saistībā ar 
klimata pārmaiņu ietekmi uz mežiem; 
uzskata, ka, ņemot vērā zinātniskas 
pārliecības trūkumu attiecībā uz 
termiņiem un problēmas apjomu un 
attiecībā uz konkrētiem ģeogrāfiskiem 
apgabaliem un ražošanas nozarēm, ko 
Eiropā skars klimata pārmaiņu sekas, ir 
jāpiešķir finansējums klimata pētījumiem, 
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kurus lietderīgāk veikt Eiropas līmenī un 
kuri nodrošinās stabilu pamatu, lai 
izstrādātu politiku attiecībā uz mežu 
pielāgošanu klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 176
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 177
Martin Callanan

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 178
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 179
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 180
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām, 
finansējot to no mežsaimniecības fonda; 
šajā saistībā aicina Komisiju iesniegt 
priekšlikumus Padomei un Parlamentam 
par 2014. –2020. gada finanšu plāna 
pārskatīšanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 181
Lena Ek, Riikka Manner, Carl Haglund

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

12. aicina Komisiju izvērtēt sistēmu ES 
mežu pielāgošanai klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 182
Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

12. aicina dalībvalstis, pamatojoties uz 
mežsaimniecības politikai veltīto debašu 
iznākumu, ierosināt atbilstīgus 
pasākumus un instrumentus, lai 
pastiprinātu un uzlabotu SFM, īpaši 
ņemot vērā nepieciešamību pielāgot ES 
mežus klimata pārmaiņām un ieguldījumu, 
ko tas var sniegt klimata pārmaiņu 
mazināšanā;

Or. de

Grozījums Nr. 183
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 

12. aicina Komisiju iesniegt stratēģiju ES 
mežu pielāgošanai klimata pārmaiņām, 
pievēršot uzmanību zināšanu apmaiņai, 
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pielāgošanai klimata pārmaiņām; pētniecības veicināšanai un 
mežsaimniecības informācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 184
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

12. aicina Komisiju, pamatojoties uz 
mežsaimniecības politikai veltīto debašu 
iznākumu un „Forest Europe” procesu,
saskaņā ar Helsinkos pieņemto SFM
definīciju, iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

Or. de

Grozījums Nr. 185
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Komisiju iesniegt likumdošanas 
priekšlikumu par sistēmu ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

12. aicina Komisiju iesniegt Parlamentam 
uz pētījumiem pamatotu ziņojumu, kas 
būtu svarīgs instruments, lai izprastu, 
kāpēc vajadzīgi tiesību akti ES mežu 
pielāgošanai klimata pārmaiņām;

Or. en
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Grozījums Nr. 186
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver vajadzību ietvert Līgumos 
īpašu juridisku pamatu attiecībā uz 
mežiem un mežsaimniecības produktiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 187
Lena Ek, Riikka Manner, Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a uzsver, ka pārmērīgs regulējums 
padarīs koksnes izstrādājumus mazāk 
konkurētspējīgus salīdzinājumā ar tādiem 
atkārtoti neizmantojamiem un 
energoietilpīgiem materiāliem kā 
plastmasa, alumīnijs un betons, un 
tādējādi mazinās ES iespēju sasniegt tās 
mērķus klimata jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 188
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina Komisiju, īpaši ņemot vērā ES 
mežsaimniecības stratēģiju, ES 
Mežsaimniecības rīcības plānu un šīs 
rezolūcijas sākuma daļā uzskaitītos 
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dokumentus, rīkot visaptverošas 
mežsaimniecības politikai veltītas debates 
ar dalībvalstīm un visām ieinteresētajām 
personām, uz kurām attiecas ierosinātie 
pasākumi;
(Šim grozījumam jābūt kā pirmajam 
punktam ar nosaukumu „Vispārīgi 
priekšlikumi”).

Or. de

Grozījums Nr. 189
Martin Callanan

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
un Padomei par iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 
un SFM nozīmību;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 190
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
un Padomei par iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību;

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
un Padomei par iespējām ieviest iespējamu 
kompensāciju par mežu ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību;

Or. de
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Grozījums Nr. 191
Catherine Soullie, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
un Padomei par iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību;

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
un Padomei par iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību, kā arī mežu atjaunošanu, 
piešķirot prioritāti lapu kokiem, kuriem 
ilgtermiņā ir lielāka koksnes ražība nekā 
skuju kokiem, bet kas ievērojami uzlabo 
augsnes kvalitāti un bioloģisko 
daudzveidību; tomēr uzsver, ka mežu 
atjaunošanā galvenokārt jāņem vērā 
apmežojamās teritorijas īpatnības;

Or. fr

Grozījums Nr. 192
Gerben-Jan Gerbrandy

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
un Padomei par iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas,
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 
un SFM nozīmību;

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
un Padomei par iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, lai piešķirtu atlīdzību par
mežu ekosistēmu atjaunošanu un mežu
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 193
Lena Ek, Carl Haglund

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam
un Padomei par iespējām ieviest
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību;

13. mudina Komisiju apsvērt ES mēroga 
pētījuma veikšanu, lai iepazīstinātu 
Parlamentu un Padomi ar iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību;

Or. en

Grozījums Nr. 194
Eija-Riitta Korhola

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam
un Padomei par iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību;

13. mudina Komisiju rūpīgi izpētīt un 
izvērtēt iespējas ieviest maksājumus par 
ekosistēmiskajiem pakalpojumiem, ņemot 
vērā apmežošanas, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas un SFM
nozīmību;

Or. en

Grozījums Nr. 195
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
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un Padomei par iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību;

un Padomei par iespējām novērtēt
ekosistēmisko pakalpojumu ekonomisko 
vērtību, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību;

Or. en

Grozījums Nr. 196
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
un Padomei par iespējām ieviest 
maksājumus par ekosistēmiskajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā apmežošanas, 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un 
SFM nozīmību;

13. mudina Komisiju ziņot Parlamentam 
un Padomei par iespējām izvērtēt
ekosistēmiskos pakalpojumus, ņemot vērā 
apmežošanas, bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas un SFM nozīmību;

Or. en

Grozījums Nr. 197
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju darīt visu iespējamo, 
lai atbalstītu centienus sagatavot juridiski 
saistošu instrumentu saistībā ar „Forest 
Europe” procesu;

Or. de
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Grozījums Nr. 198
João Ferreira, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b vērš uzmanību uz steidzamo 
nepieciešamību īstenot Parlamenta nesen 
pieņemtos ieteikumus par dabas un 
cilvēka izraisītu katastrofu novēršanu, it 
īpaši tos, kas attiecas uz atbalsta 
sniegšanu apmežošanas/meža 
atjaunošanas shēmām, piešķirot prioritāti 
vietējām sugām un jauktu koku mežiem, 
lai veicinātu bioloģisko daudzveidību un 
uzlabotu izturību pret ugunsgrēkiem, 
vētrām un slimībām;

Or. pt

Grozījums Nr. 199
Martin Callanan

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par meža 
ugunsgrēku novēršanu, kurā būtu iekļauti 
jautājumi par Eiropas meža ugunsgrēku 
informācijas sistēmas (EFFIS), 
infrastruktūras, apmācības un 
profilaktisko pasākumu plānošanas 
finansējumu;

svītrots

Or. en


