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Grozījums Nr. 200
Christofer Fjellner

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

Grozījums Nr. 201
Catherine Soullie, Gaston Franco

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;

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; aicina 
Komisiju apsvērt iespēju izstrādāt 
saistošus Eiropas noteikumus par 
piepilsētu mežu kopšanu, lai novērstu un 
ierobežotu meža ugunsgrēkus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 202
Catherine Soullie, Gaston Franco

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;

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

Or. fr

Grozījums Nr. 203
Gerben-Jan Gerbrandy

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;

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

Or. en

Grozījums Nr. 204
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts
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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;

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

Or. en

Grozījums Nr. 205
Christa Klaß, Horst Schnellhardt

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;

14. mudina Komisiju, sadarbojoties ar 
dalībvalstīm, iesniegt atbilstīgu meža 
ugunsgrēku novēršanas stratēģiju, kurā 
būtu iekļauti priekšlikumi, piemēram, par 
Eiropas meža ugunsgrēku informācijas 
sistēmas (EFFIS), infrastruktūras, 
apmācības un profilaktisko pasākumu 
plānošanas finansējumu;

Or. de

Grozījums Nr. 206
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par meža 

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

uz meža ugunsgrēku novēršanu, kurā būtu 
iekļauti jautājumi par Eiropas meža 
ugunsgrēku informācijas sistēmas (EFFIS), 
infrastruktūras, apmācības un profilaktisko 
pasākumu plānošanas finansējumu;

Or. de

Grozījums Nr. 207
Karin Kadenbach

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;

14. aicina Komisiju, pamatojoties uz 
debašu par mežsaimniecības politiku un 
Forest Europe procesa rezultātiem,
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;

Or. de

Grozījums Nr. 208
Justas Vincas Paleckis

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;

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

Grozījums Nr. 209
Jorgo Chatzimarkakis

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;

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, tostarp, 
piemēram, jautājums par 30 gadu ilgu 
aizliegumu veikt celtniecības darbus 
teritorijā, kas cietusi no meža 
ugunsgrēka;

Or. en

Grozījums Nr. 210
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Komisiju ņemt vērā Padomes 
2010. gada 8.–9. novembra secinājumus 
par inovatīviem katastrofu novēršanas 
pasākumu finansēšanas risinājumiem un 
attiecīgi aicina izstrādāt jaunu regulu, kas 
aizstātu iepriekšējo Regulu (EEK) 
Nr. 2158/92 par Kopienas mežu 
aizsardzību pret ugunsgrēkiem; tā dēvētās 
„Forest Focus” regulas (Regula (EK) 
Nr. 2152/2003) un Regulas par mežu 
aizsardzību no atmosfēras piesārņojuma 
termiņš beidzās attiecīgi 2006. un 
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2002. gadā;

Or. fr

Grozījums Nr. 211
Giommaria Uggias

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu, kas aizliedz 
celtniecību teritorijā, kur plosījies 
ugunsgrēks, kuru, kā pierādīts, izraisījusi 
dedzināšana;

Or. it

Grozījums Nr. 212
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina likvidēt juridiskos šķēršļus 
ilgtspējīgai attīstībai;

Or. de

Grozījums Nr. 213
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a norāda, ka jāizveido nepieciešamā 
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finanšu shēma, lai atbalstītu meža 
ugunsgrēku dzēšanu, un aicina arī 
nodrošināt lielāku elastību attiecībā uz 
Solidaritātes fonda mobilizāciju;

Or. es

Grozījums Nr. 214
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
14.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.b uzsver, ka izšķiroša loma ugunsgrēku 
novēršanā ir lauksaimniekiem; tāpēc 
uzskata, ka jānodrošina, lai arī turpmāk 
lauksaimniecība būtu dzīvotspējīgs 
darbības veids, apturot ražošanas 
pārtraukšanu un lauku apdzīvotības 
sarukšanu, jo šāda tendence būtiski 
pasliktinātu situāciju ugunsgrēku jomā;

Or. es

Grozījums Nr. 215
Martin Callanan

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 216
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem;

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc būtiskiem un salīdzināmiem datiem 
par mežiem un arvien pieaugošās 
ziņojumu sniegšanas prasības, piemēram, 
saistībā ar UNFCCC un Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD);

Or. de

Grozījums Nr. 217
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotiem un salīdzināmiem datiem
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem;

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotu un salīdzināmu datu 
standarta sistēmas saistībā ar UNFCCC, 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 
(CBD) un vides pārskatiem;

Or. es
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Grozījums Nr. 218
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem;

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju un izglītību (izpratne par 
mežu un mežsaimniecību), kurā ņemtu 
vērā ar klimatu saistīto apdraudējumu un 
nepieciešamību pēc saskaņotiem un 
salīdzināmiem datiem saistībā ar 
UNFCCC, Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību (CBD) un vides pārskatiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 219
Lena Ek, Carl Haglund, Riikka Manner, Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem;

15. mudina Komisiju iesniegt priekšlikumu 
par mežu informācijas koordināciju, 
ņemot vērā ar klimatu saistīto 
apdraudējumu un nepieciešamību pēc 
saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem; norāda, ka šādai sistēmai 
jābūt saderīgai ar patlaban īstenotajiem 
centieniem saistībā ar FAO/COFO, 
UNECE un Forest Europe, un šai 
sakarībā šādas sistēmas izveide ir 
pamatota, ja tai ir skaidra Eiropas 
pievienotā vērtība;

Or. en
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Grozījums Nr. 220
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Giommaria Uggias, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem;

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
par mežiem klātajām platībām, bioloģisko 
daudzveidību apdraudējumiem un zemes 
izmantojumu, ņemot vērā arvien 
pieaugošo nepieciešamību sniegt 
ziņojumus saistībā ar UNFCCC, 
Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 
(CBD) un vides pārskatiem;

Or. en

Grozījums Nr. 221
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem;

15. aicina Komisiju, pamatojoties uz 
debašu par mežsaimniecības politiku un 
Forest Europe procesa rezultātiem,
iesniegt likumdošanas priekšlikumu par 
mežu informāciju, kurā ņemtu vērā ar 
klimatu saistīto apdraudējumu un 
nepieciešamību pēc saskaņotiem un 
salīdzināmiem datiem saistībā ar 
UNFCCC, Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību (CBD) un vides pārskatiem;

Or. de
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Grozījums Nr. 222
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā ar klimatu 
saistīto apdraudējumu un nepieciešamību 
pēc saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem;

15. mudina Komisiju iesniegt 
likumdošanas priekšlikumu par mežu 
informāciju, kurā ņemtu vērā klimata 
pārmaiņu ietekmi un nepieciešamību pēc 
saskaņotiem un salīdzināmiem datiem 
saistībā ar UNFCCC, Konvenciju par 
bioloģisko daudzveidību (CBD) un vides 
pārskatiem;

Or. de

Grozījums Nr. 223
Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina dalībvalstis īstenot kopīgas 
ilgtermiņa pētniecības programmas, lai 
uzlabotu izpratni par ietekmi uz meža 
nozari un tās neaizsargātību un lai 
atbalstītu pielāgošanās pasākumus šajā 
nozarē; aicina Komisiju atbalstīt tādu 
projektu iekļaušanu daudzgadu 
pētniecības un tehnoloģijas attīstības 
plānā, kas saistīti ar zināšanām par meža 
ekosistēmām un to spēju pielāgoties 
klimata pārmaiņu sekām;

Or. en
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Grozījums Nr. 224
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a mudina Komisiju saistībā ar visiem 
tās turpmākajiem likumdošanas 
priekšlikumiem meža nozarē pārņemt 
EVA meža tipu klasifikāciju un izmantot 
to kā standarta atsauču materiālu Eiropas 
līmenī;

Or. es

Grozījums Nr. 225
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a mudina Komisiju izveidot iekšējo 
struktūrvienību, kas būtu atbildīga 
galvenokārt par mežsaimniecības 
jautājumiem, un noteikt šai 
struktūrvienībai uzdevumu nodrošināt 
Kopienā īstenoto pasākumu atbilstību 
ārpolitikas paziņojumiem saistībā ar meža 
nozari (sadarbība, attīstība, eksotisku 
koku sugu tirdzniecība u. c.), un izveidot 
arī padomdevēju komiteju Komisijas 
pakļautībā, kas uzraudzītu un novērtētu 
ilgtspējīgas meža attīstības līgumus;

Or. fr
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Grozījums Nr. 226
Rovana Plumb

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
izstrādāt un atbalstīt labas 
mežsaimniecības prakses pamatnostādnes, 
kas nodrošinātu meža spēju pielāgoties 
klimata pārmaiņu sekām un kas atbilstu 
privāto un valsts mežu īpašnieku 
vajadzībām un ilgtspējīgas principiem;

Or. ro

Grozījums Nr. 227
Daciana Octavia Sârbu

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju atbalstīt meža 
ietekmes uz reģionālajiem laikapstākļiem 
zinātnisko izpēti Eiropas Savienībā, lai 
informētu meža apsaimniekošanas 
stratēģiju izstrādātājus par izmaiņām 
saistībā ar mežu platībām, veidu un 
atrašanos vietu un šo izmaiņu ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 228
Lena Ek, Carl Haglund, Riikka Manner, Christofer Fjellner

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

15.a uzsver, ka jāņem vērā subsidiaritātes 
princips un vietējo un valsts iestāžu 
nozīme meža politikas izstrādē; atzīmē, ka, 
ņemot vērā dažādo Eiropas reģionu 
klimata problēmu daudzveidību, mežu 
īpašnieku dažādību un atšķirīgos 
noteikumus Eiropas Savienībā, pastāv 
risks, ka kopēja Eiropas Savienības 
politika būs pārāk vispārīga, lai būtu 
noderīga, lai panāktu nepieciešamo 
pielāgošanos klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 229
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b aicina Komisiju izstrādāt rīcības 
plānu Eiropas Savienības mežu 
aizsardzībai, lai novērstu klimata 
pārmaiņu izraisīto kaitēkļu vairošanos un 
slimību izplatību;

Or. fr

Grozījums Nr. 230
Gaston Franco, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
15.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.c aicina Komisiju attīstīt atjaunojamo 
energoresursu avotu zinātnisko izpēti 
Eiropā, galvenokārt pievēršot uzmanību 
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koksnes nelietderīgam izlietojumam, jo šie 
enerģijas veidi ir ļoti svarīgi cīņā pret 
klimata pārmaiņām;

Or. fr

Grozījums Nr. 231
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Giommaria Uggias, Martin Callanan

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a atgādina, ka mežam ir būtiska 
nozīme sociālekonomisko un vides 
sabiedrisko labumu nodrošināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 232
Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
15.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.b atkārtoti pauž savu nostāju attiecībā 
uz nepieciešamību palielināt finansējumu 
Eiropas Savienības mežu aizsardzības 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 233
Gaston Franco, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
15.d punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.d aicina Komisiju veicināt tādas 
koksnes un it īpaši koka konstrukciju 
izmantošanu Eiropā, kas iegūtas no 
ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, kuri 
absorbē atmosfērā esošo oglekļa dioksīdu;

Or. fr

Grozījums Nr. 234
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju izstrādāt 
likumdošanas priekšlikumu par liberālu 
tiesisko un īpašumtiesību regulējumu, kas 
nodrošinātu un garantētu īpašumtiesības 
un realizācijas tiesības ilgtermiņā;

Or. de

Grozījums Nr. 235
Karin Kadenbach

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina dalībvalstis veicināt klimata 
pārmaiņu un to ietekmes uz mežu 
zinātnisko izpēti, veicināt plašāku izpratni 
par meža daudzveidīgo nozīmi un par to, 
ka ir svarīgi nodrošināt meža ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu, atbalstīt meža nozarē 
strādājošo sākotnējo un turpmāko 
apmācību, liekot uzsvaru uz iespējamajām 
prasībām saistībā ar klimata pārmaiņu 



AM\856756LV.doc 19/45 PE458.623v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

ietekmi (bioloģiskās daudzveidības 
veicināšana, postījumu novēršana un 
mežu atjaunošana), un veicināt zināšanu 
un pieredzes apmaiņu;

Or. de

Grozījums Nr. 236
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a uzsver, ka sabiedrības tiesības piekļūt 
mežiem un dabas teritorijām 
(allemansrätten), ko īsteno vairākās 
dalībvalstīs, sniedz daudzus ieguvumus 
attiecībā uz vienlīdzīgu un demokrātisku 
piekļuvi atpūtai, ļauj novērtēt ekosistēmas 
un veicina cieņas pilnu attieksmi pret 
dabas mantojumu; aicina dalībvalstis, 
pamatojoties uz savu valsts politiku, 
veicināt vienlīdzīgu un publisku piekļuvi 
mežiem un dabas teritorijām, kas ir 
svarīgi arī, lai veicinātu atbalstu un 
izpratni attiecībā uz mežu ilgtspējīgas 
apsaimniekošanas nozīmi;

Or. en

Grozījums Nr. 237
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina dalībvalstis un reģionus, 
izstrādājot lauku attīstības programmas, 
pilnībā sadarboties ar mežsaimniecības 
iestādēm, tādējādi atzīstot mežu nozīmību 

16. aicina dalībvalstis un reģionus, 
izstrādājot lauku attīstības programmas, 
pilnībā sadarboties ar mežsaimniecības 
iestādēm, tādējādi atzīstot mežu nozīmību 
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lauku attīstībā, kā arī sociālekonomisko un 
vides pakalpojumu sniegšanā;

lauku attīstībā, kā arī sociālekonomisko un 
vides pakalpojumu sniegšanā, un informēt 
par to iedzīvotājus, īstenojot sabiedrības 
informēšanas kampaņas;

Or. de

Grozījums Nr. 238
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. aicina dalībvalstis un reģionus, 
izstrādājot lauku attīstības programmas, 
pilnībā sadarboties ar mežsaimniecības 
iestādēm, tādējādi atzīstot mežu nozīmību 
lauku attīstībā, kā arī sociālekonomisko un 
vides pakalpojumu sniegšanā;

16. aicina dalībvalstis un reģionus, 
izstrādājot lauku attīstības programmas, 
pilnībā sadarboties ar mežsaimniecības 
iestādēm, tādējādi atzīstot mežu nozīmību 
lauku attīstībā, kā arī sociālekonomisko un 
vides pakalpojumu sniegšanā, un šai 
sakarībā nodrošināt atbilstību Eiropas 
Savienības politikai citās jomās, 
piemēram, bioenerģijas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 239
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a  norāda, ka mežam ir ļoti liela 
nozīme lauku teritoriju 
sociālekonomiskajā attīstībā un 
sabiedrisko labumu nodrošināšanā;

Or. de
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Grozījums Nr. 240
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a  norāda, ka, ņemot vērā klimata 
pārmaiņu radītās jaunās problēmas, ir 
skaidrs, ka mežu aizsardzībai vajadzīgs 
lielāks finansējums un jaunas atbalsta 
formas papildus tām, ko paredz KLP 
lauku attīstībās pīlārs;

Or. es

Grozījums Nr. 241
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
16.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.b atzinīgi vērtē to, ka pēdējā Komisijas 
paziņojumā par KLP reformu atzīts, ka 
lauksaimniekiem ir svarīga nozīme kā 
neaizstājamiem dalībniekiem meža 
ugunsgrēku novēršanā, kā meža 
ekosistēmu sargiem, kuri aizsargā tās pret 
bioloģiskās daudzveidības 
apdraudējumiem, piemēram, grauzējiem, 
un, kas ir būtiskākais, kā teritorijas 
galvenajiem balstiem , jo viņu dzīvesveida 
turpināšana ir efektīvākais veids, kā 
novērst apdzīvotības sarukšanu;

Or. es
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Grozījums Nr. 242
Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atkārtoti uzstāj, ka ražotāju grupām 
un valsts iestādēm jābūt tiesīgām 
piedalīties KLP otrā pīlāra 
mežsaimniecības pasākumos;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 243
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atkārtoti uzstāj, ka ražotāju grupām 
un valsts iestādēm jābūt tiesīgām 
piedalīties KLP otrā pīlāra 
mežsaimniecības pasākumos;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 244
Riikka Manner, Gaston Franco, Carl Haglund, Giommaria Uggias

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atkārtoti uzstāj, ka ražotāju grupām un
valsts iestādēm jābūt tiesīgām piedalīties 
KLP otrā pīlāra mežsaimniecības 
pasākumos;

17. atkārtoti uzstāj, ka valsts iestādēm, 
mežu īpašniekiem, mežu īpašnieku 
grupām un citiem lauku ražotājiem jābūt 
tiesīgiem piedalīties KLP otrā pīlāra 
mežsaimniecības pasākumos;
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Or. en

Grozījums Nr. 245
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atkārtoti uzstāj, ka ražotāju grupām un 
valsts iestādēm jābūt tiesīgām piedalīties 
KLP otrā pīlāra mežsaimniecības 
pasākumos;

17. atkārtoti uzstāj, ka ražotāju grupām un 
valsts iestādēm jābūt tiesīgām piedalīties 
KLP otrā pīlāra mežsaimniecības 
pasākumos ar nosacījumu, ka meža 
atjaunošanā tiek izmantoti vietējie 
materiāli un ka meža apsaimniekošana 
tiek veikta atbilstīgi ekoloģiski jutīgas 
teritorijas prasībām un veicina bioloģisko 
daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 246
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atkārtoti uzstāj, ka ražotāju grupām un 
valsts iestādēm jābūt tiesīgām piedalīties 
KLP otrā pīlāra mežsaimniecības 
pasākumos;

17. atkārtoti uzstāj, ka ražotāju grupām 
jābūt tiesīgām piedalīties KLP otrā pīlāra 
mežsaimniecības pasākumos;

Or. es

Grozījums Nr. 247
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. atkārtoti uzstāj, ka ražotāju grupām un 
valsts iestādēm jābūt tiesīgām piedalīties 
KLP otrā pīlāra mežsaimniecības 
pasākumos;

17. atkārtoti uzstāj, ka lauku ražotājiem un
ražotāju grupām jābūt tiesīgām piedalīties 
KLP otrā pīlāra mežsaimniecības 
pasākumos;

Or. en

Grozījums Nr. 248
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
17.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17.a tāpat kā Padome savos 2010. gada 
jūnija secinājumos vērš uzmanību uz to, 
ka mežu atstāšana novārtā var radīt 
nopietnas problēmas, jo turpmāk, 
iespējams, nebūs iespējams nodrošināt, ka 
meži turpina pildīt savas funkcijas;

Or. es

Grozījums Nr. 249
Riikka Manner, Gaston Franco, Carl Haglund

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atkārtoti uzstāj, ka jāpalielina palīdzība
tiem valsts un privātajiem dalībniekiem, 
kas strādā, lai aizsargātu meža sugu, 
dzīvotņu un ekosistēmisko pakalpojumu 
bioloģisko daudzveidību, un arī teritorijām, 
kas savienotas ar NATURA 2000, jābūt 
tiesīgām saņemt atbalstu;

18. atkārtoti uzstāj, ka jāpalielina palīdzība 
tiem privātajiem dalībniekiem, kas strādā, 
lai aizsargātu meža sugu, dzīvotņu un 
ekosistēmisko pakalpojumu bioloģisko 
daudzveidību, un ka tajā jāiekļauj arī 
brīvprātīgās palīdzības pasākumi, un arī 
teritorijām, kas savienotas ar 
NATURA 2000, jābūt tiesīgām saņemt 
atbalstu;
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Or. en

Grozījums Nr. 250
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
18. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18. atkārtoti uzstāj, ka jāpalielina palīdzība 
tiem valsts un privātajiem dalībniekiem, 
kas strādā, lai aizsargātu meža sugu, 
dzīvotņu un ekosistēmisko pakalpojumu 
bioloģisko daudzveidību, un arī 
teritorijām, kas savienotas ar 
NATURA 2000, jābūt tiesīgām saņemt 
atbalstu;

18. atkārtoti uzstāj, ka jāpalielina palīdzība 
tiem valsts un privātajiem dalībniekiem, 
kas strādā, lai aizsargātu meža sugu, 
dzīvotņu un ekosistēmisko pakalpojumu 
bioloģisko daudzveidību;

Or. de

Grozījums Nr. 251
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
19.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.a aicina izstrādāt labas 
mežsaimniecības prakses standartus, lai 
tie būtu kā atskaites punkts atbalstam, 
īstenojot ikvienu pasākumu 
mežsaimniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 252
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
19.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.b aicina lauku attīstības programmās 
iekļaut obligātus meža vides uzlabošanas 
un Natura 2000 pasākumus un paredzēt 
platībatkarīgu atbalstu Natura 2000 
tīklam tiešo maksājumu veidā;

Or. en

Grozījums Nr. 253
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
19.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

19.c aicina dalībvalstis nodrošināt savu 
valsts lauku attīstības stratēģiju un 
programmu atbilstību valsts 
mežsaimniecības programmām, valsts 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijām un 
valsts rīcības plāniem atjaunojamo 
energoresursu jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 254
Carl Haglund, Lena Ek, Riikka Manner

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina iekļaut jaunu KLP pasākumu 
— meža identificēta ģenētiskā materiāla 
in situ vai ex situ saglabāšana;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 255
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. aicina iekļaut jaunu KLP pasākumu —
meža identificēta ģenētiskā materiāla in 
situ vai ex situ saglabāšana;

20. aicina iekļaut jaunu pētniecības
pasākumu — meža identificēta ģenētiskā 
materiāla in situ vai ex situ saglabāšana;

Or. de

Grozījums Nr. 256
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a aicina Komisiju ieviest politikas 
pieeju, lai līdzīgi kā lauksaimniecības 
jomā mežs tiktu atzīts par „sabiedrisku 
labumu” un uzsvars tiktu likts uz tā kā 
papildu ietekmes radītāja nozīmi, veicinot 
sabiedrības labklājību;

Or. fr

Grozījums Nr. 257
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
20.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20.a stingri noraida intelektuālā īpašuma 
tiesību piemērošanu attiecībā uz meža 
ģenētiskajiem resursiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 258
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. mudina Komisiju un dalībvalstis 
kontrolēt, lai visi ES finansētie 
mežsaimniecības un mežu aizsardzības 
projekti būtu ar ilgtermiņa perspektīvu;

21. mudina Komisiju un dalībvalstis 
garantēt, lai visi ES finansētie 
mežsaimniecības un mežu aizsardzības 
projekti būtu ar ilgtermiņa perspektīvu;

Or. es

Grozījums Nr. 259
Riikka Manner, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzsver apmežošanas kā 
paraugpasākuma nozīmi KLP, kuru 
īstenojot pašreizējā plānošanas periodā ir 
apmežoti 900 000 ha lauksaimniecībā 
neizmantojamas un lauksaimniecības 
zemes;

Or. en

Grozījums Nr. 260
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a norāda uz lauku attīstības politikas 
apmežošanas pasākumu panākumiem un 
atkārtoti uzstāj, ka ilgtermiņā jāturpina 
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centieni šajā jomā, vienlaikus aicinot 
stādīt koku sugas, kuras noturīgākās pret 
ugunsgrēkiem, vētrām un kaitēkļiem;

Or. es

Grozījums Nr. 261
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

CIVILĀ AIZSARDZĪBA UN 
UGUNSGRĒKU NOVĒRŠANA
21.a ir pārliecināts par to, ka meža 
ugunsgrēku novēršana ir izmaksu ziņā 
daudz efektīvāka nekā dzēšana;

Or. en

Grozījums Nr. 262
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
21.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.b uzskata, ka meža ugunsgrēku 
novēršana ar ainavu plānošanas un 
savienojamības, infrastruktūras un 
izglītības palīdzību stingri jānostiprina 
Eiropas Savienības meža aizsardzības un 
pielāgošanas un civilās aizsardzības 
politikā;

Or. en
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Grozījums Nr. 263
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. uzskata, ka emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma (ETS) pašreizējā formātā ir 
nesavienojama ar LULUCF uzskaiti, 
galvenokārt tāpēc, ka atšķiras ETS
noteiktās ikgadējās prasības par 
rūpniecisko iekārtu atbilstību un ilgākais 
laika periods, kas nepieciešams, lai notiktu 
izmaiņas oglekļa uzkrājumā un tās varētu 
novērot;

22. uzskata, ka emisijas kvotu tirdzniecības 
sistēma (ETS) pašreizējā formātā ir 
nesavienojama ar LULUCF uzskaiti, 
galvenokārt tāpēc, ka atšķiras ETS
noteiktās ikgadējās prasības par 
rūpniecisko iekārtu atbilstību un ilgākais 
laika periods, kas nepieciešams, lai notiktu 
izmaiņas oglekļa uzkrājumā un tās varētu 
novērot, un tāpēc ETS nevajadzētu saistīt 
ar LULUCF;

Or. en

Grozījums Nr. 264
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a aicina Komisiju vēlreiz apsvērt 
iespēju, pamatojoties uz jauniegūtajiem 
zinātniskajiem datiem un ņemot vērā 
mežsaimniecības speciālistu viedokli, 
iekļaut LULUCF pasākumus 
siltumnīcefekta gāzu ES ETS 
(Direktīva 2009/29/EK);

Or. fr

Grozījums Nr. 265
Markus Ferber

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

22.a uzsver apmežošanas kā 
paraugpasākuma nozīmi KLP, kuru 
īstenojot pašreizējā plānošanas periodā ir 
apmežoti 900 000 ha lauksaimniecībā 
neizmantojamas un lauksaimniecības 
zemes;

Or. en

Grozījums Nr. 266
Margrete Auken, Bas Eickhout

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a atzīst problēmas, kas saistītas ar 
priekšlikumu par LULUCF iespējamo 
iekļaušanu lēmumā par kopīgiem 
centieniem noteiktajos dalībvalstu 
mērķos; it īpaši pauž bažas par to, ka 
atšķirības starp uzskaites precizitāti un 
lielajām dabiskajām novirzēm var 
apdraudēt lēmumā paredzēto atbilstības 
sistēmu; tāpēc aicina atsevišķi noteikt 
mērķus attiecībā uz LULUCF;

Or. en

Grozījums Nr. 267
Riikka Manner, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka pieņēmums par oglekļa 
neitrālu koksnes biomasas emisiju un īsie 
termiņi, kas izmantoti spēkā esošajā SEG 

svītrots



PE458.623v01-00 32/45 AM\856756LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

emisijas aprēķina metodoloģijā, apdraud 
sasniegumus, kas jau panākti SEG 
emisijas samazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 268
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka pieņēmums par oglekļa 
neitrālu koksnes biomasas emisiju un īsie 
termiņi, kas izmantoti spēkā esošajā SEG 
emisijas aprēķina metodoloģijā, apdraud 
sasniegumus, kas jau panākti SEG 
emisijas samazināšanā;

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 269
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka pieņēmums par oglekļa 
neitrālu koksnes biomasas emisiju un īsie 
termiņi, kas izmantoti spēkā esošajā SEG 
emisijas aprēķina metodoloģijā, apdraud 
sasniegumus, kas jau panākti SEG 
emisijas samazināšanā;

23. uzskata, ka, ņemot vērā pieņēmumu
par oglekļa neitrālu biomasas emisiju un 
īsos termiņus, kas izmantoti spēkā esošajā 
SEG emisijas aprēķina metodoloģijā, lai 
nodrošinātu oglekļa neitralitāti, ir jāīsteno 
drošības tīkla pasākumi;

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Theodoros Skylakakis

Rezolūcijas priekšlikums
23. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

23. uzskata, ka pieņēmums par oglekļa 
neitrālu koksnes biomasas emisiju un īsie 
termiņi, kas izmantoti spēkā esošajā SEG 
emisijas aprēķina metodoloģijā, apdraud
sasniegumus, kas jau panākti SEG emisijas 
samazināšanā;

23. uzskata, ka pieņēmums par oglekļa 
neitrālu koksnes biomasas emisiju un īsie 
termiņi, kas izmantoti spēkā esošajā SEG 
emisijas aprēķina metodoloģijā, var 
apdraudēt sasniegumus, kas jau panākti 
SEG emisijas samazināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 271
Riikka Manner, Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. prasa izveidot tādu SEG emisijas 
aprēķina metodoloģiju, kas attiektos uz 
ilgākiem laika posmiem un biomasas 
radītām emisijām no zemes izmantošanas 
un mežu apsaimniekošanas;

24. prasa izveidot tādu SEG emisijas 
aprēķina metodoloģiju, kas attiektos uz 
ilgākiem laika posmiem un biomasas 
radītām emisijām no zemes izmantošanas 
un mežu apsaimniekošanas, ņemot vērā arī 
esošo, starptautiski atzīto IPCC 
metodoloģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 272
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
24. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24. prasa izveidot tādu SEG emisijas 
aprēķina metodoloģiju, kas attiektos uz 

24. prasa izveidot tādu SEG emisijas 
aprēķina metodoloģiju, kas attiektos uz 
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ilgākiem laika posmiem un biomasas 
radītām emisijām no zemes izmantošanas 
un mežu apsaimniekošanas;

ilgākiem laika posmiem un biomasas 
radītām emisijām no zemes izmantošanas 
un mežu apsaimniekošanas vai meža kā 
SGE novadnes funkciju, tostarp oglekļa 
uzkrāšanu ilgstoši izmantojamos koksnes 
izstrādājumos;

Or. de

Grozījums Nr. 273
Gaston Franco, Catherine Soullie

Rezolūcijas priekšlikums
24.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

24.a aicina Komisiju izstrādāt Kopienas 
atbalstītu un līdzfinansētu plānu koksnes 
mobilizācijai energoresursu ieguves 
nolūkā;

Or. fr

Grozījums Nr. 274
Lena Ek, Riikka Manner, Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes 
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu;

25. aicina Komisiju atturēties no juridiski 
saistošu ilgtspējības kritēriju izstrādes 
koksnes biomasai, jo šāda regulējuma 
radītais papildu administratīvais slogs, 
iespējams, kavēs biomasas piegādi 
energoresursu ieguvei un tādējādi 
apdraudēs mērķi palielināt atjaunojamo 
energoresursu avotu īpatsvaru Eiropā, 
kas noteikts Atjaunojamo energoresursu 
direktīvā; norāda, ka patlaban, īstenojot 
procesu Forest Europe, tiek izstrādāti 
kritēriji biomasas kā labas alternatīvas 
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izmantošanai;

Or. de

Grozījums Nr. 275
Christa Klaß, Horst Schnellhardt

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes 
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu;

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes 
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu; konstatē, ka vispirms būtu jāveic 
pieredzes, kas gūta šķidrās biomasas 
sertifikācijas jomā, novērtējums un ka 
attiecībā uz koksni kā pamats jāizmanto 
pašreizējās sertifikācijas sistēmas 
(piemēram, TEFC un FSC);

Or. de

Grozījums Nr. 276
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes 
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu;

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes 
biomasai, ņemot vērā to, ko var piedāvāt 
ilgtspējīgi izmantots mežs, neapdraudot 
stratēģijas „ES 2020” bioloģiskās 
daudzveidības mērķi, un uzdevumu 
ierobežot klimata pārmaiņu izraisīto 
sasilšanu zem 2 °C, un zemes izmantojuma 
netiešas maiņas faktoriem attiecībā uz visu 
veidu biomasu;
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Or. en

Grozījums Nr. 277
Markus Pieper

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu;

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus biomasai 
un, īstenojot šo procesu, izvērtēt 
iespējamos atjaunojamo energoresursu 
tirgus traucējumu riskus;

Or. de

Grozījums Nr. 278
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes 
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu;

25. aicina Komisiju apsvērt iespēju ieviest
juridiski saistošus ilgtspējības kritērijus 
koksnes biomasai un zemes izmantojuma 
netiešas maiņas faktoriem attiecībā uz visu 
veidu biomasu, ņemot vērā esošos, 
starptautiski atzītos kritērijus un rādītājus 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas jomā, 
it īpaši kritērijus un rādītājus, kas 
pieņemti Ministru konferencē mežu 
aizsardzības jomā (Forest Europe);

Or. de
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Grozījums Nr. 279
Carl Haglund

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu;

25. aicina Komisiju izstrādāt ilgtspējības 
kritēriju sistēmu biomasai, ņemot vērā 
iespējamos atjaunojamo energoresursu 
tirgus traucējumu riskus, ko var izraisīt 
pieņēmums par oglekļa neitralitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 280
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu;

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus biomasai, 
ņemot vērā iespējamos atjaunojamo 
energoresursu tirgus traucējumu riskus;

Or. en

Grozījums Nr. 281
Andres Perello Rodriguez

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes 
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes 
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu, energoresursiem un koksni, kas 
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biomasu; iegūta no meža;

Or. es

Grozījums Nr. 282
Theodoros Skylakakis

Rezolūcijas priekšlikums
25. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25. aicina Komisiju izstrādāt juridiski 
saistošus ilgtspējības kritērijus koksnes 
biomasai un zemes izmantojuma netiešas 
maiņas faktoriem attiecībā uz visu veidu 
biomasu;

25. aicina Komisiju izstrādāt ilgtspējības 
kritērijus koksnes biomasai un zemes 
izmantojuma netiešas maiņas faktoriem 
attiecībā uz visu veidu biomasu;

Or. en

Grozījums Nr. 283
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rezolūcijas priekšlikums
25.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

25.a aicina Komisiju ņemt vērā 
ilgtspējības kritērijus, kas pieņemti Forest 
Europe procesā, un nodrošināt juridiski 
saistošu kritēriju vispārēju piemērošanu 
un sīki izstrādātu kritēriju piemērošanu 
vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 284
Christofer Fjellner

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina piemērot tādas mežu 
definīcijas, kas norāda uz atšķirību starp 
oglekli daudz uzkrājušiem seniem 
mežiem, intensīvi apsaimniekotām 
monokultūru audzēm un citiem meža 
veidiem atbilstīgi biomēm;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 285
Gaston Franco

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina piemērot tādas mežu definīcijas, 
kas norāda uz atšķirību starp oglekli daudz 
uzkrājušiem seniem mežiem, intensīvi 
apsaimniekotām monokultūru audzēm un 
citiem meža veidiem atbilstīgi biomēm;

26. aicina piemērot tādas mežu definīcijas, 
kas norāda uz atšķirību starp seniem 
mežiem un stādītiem mežiem, kuri pilda tā 
dēvētā „oglekļa sūkņa” funkciju, 
nogādājot CO2 no kokiem uz koksnes 
izstrādājumiem, kur tas tiek uzglabāts 
(bioprodukti), un norāda, ka šāda veida 
mežsaimniecība, kas veicina ilgstoši 
izmantojamas koksnes ražošanu, sekmē 
SEG samazināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 286
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina piemērot tādas mežu definīcijas, 
kas norāda uz atšķirību starp oglekli 
daudz uzkrājušiem seniem mežiem,

26. aicina diferencēt mežus atkarībā no to 
spējas uzkrāt oglekli atbilstīgi biomēm no 
seniem mežiem un ziemeļu skujkoku 
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intensīvi apsaimniekotām monokultūru 
audzēm un citiem meža veidiem atbilstīgi 
biomēm;

mežiem, kā arī mežiem citos augšanas 
posmos līdz intensīvi apsaimniekotām 
monokultūru audzēm;

Or. en

Grozījums Nr. 287
Anja Weisgerber, Albert Deß

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina piemērot tādas mežu definīcijas, 
kas norāda uz atšķirību starp oglekli 
daudz uzkrājušiem seniem mežiem, 
intensīvi apsaimniekotām monokultūru 
audzēm un citiem meža veidiem atbilstīgi 
biomēm;

26. aicina Komisiju un dalībvalstis 
attiecīgajos Eiropas Savienības 
dokumentos ieviest standarta mežu 
definīcijas;

Or. de

Grozījums Nr. 288
Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
26. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26. aicina piemērot tādas mežu definīcijas, 
kas norāda uz atšķirību starp oglekli daudz 
uzkrājušiem seniem mežiem, intensīvi 
apsaimniekotām monokultūru audzēm un 
citiem meža veidiem atbilstīgi biomēm;

26. aicina piemērot mežu definīcijas, kas
balstītas uz meža klasifikāciju, kuras 
pamatā ir ekoloģiskie kritēriji, piemēram, 
EVA 2007. gadā ierosināto klasifikāciju, 
lai norādītu uz atšķirību starp oglekli 
daudz uzkrājušiem seniem mežiem, 
intensīvi apsaimniekotām monokultūru 
audzēm un citiem meža veidiem atbilstīgi 
biomēm;

Or. en
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Grozījums Nr. 289
Sirpa Pietikäinen

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a uzsver, ka, lai nodrošinātu mežu 
bioloģisko daudzveidību un bioloģisko 
daudzveidību mežos, ir svarīgi aizsargāt 
mežu daudzveidību Eiropas Savienībā 
visos to augšanas posmos, jo katrs meža 
augšanas posms nodrošina 
priekšnosacījumus turpmāko posmu 
attīstībai, un, ja nenotiek dažādo posmu 
saskaņota aizsardzība, turpmāko posmu 
attīstība ir nopietni apdraudēta;

Or. en

Grozījums Nr. 290
Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Martin Callanan, Bairbre de Brún

Rezolūcijas priekšlikums
26.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

26.a aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
darbu starptautiskā līmenī, lai izstrādātu 
jaunu ANO mežu definīciju, kas precizē 
dabisko mežu definīcijas atbilstīgi biomēm 
un norāda uz atšķirībām starp 
autohtoniem mežiem un mežiem, kuros 
dominē trīs monokultūras un nevietējās 
izcelsmes sugas;

Or. en
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Grozījums Nr. 291
Cristina Gutiérrez-Cortines, Elisabetta Gardini, Esther Herranz García, Gaston 
Franco, José Manuel Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a uzskata, ka ražojošo mežu 
izmantošanai jābūt orientētai ne tikai uz 
koksnes ražošanu, bet arī uz augsnes 
atjaunošanu, pārtikas nozares ražīguma 
veicināšanu un cīņu pret 
pārtuksnešošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 292
Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Elisabetta Gardini, Gaston 
Franco, José Manuel Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
27.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.b uzskata, ka, izstrādājot Eiropas 
noteikumus meža aizsardzības jomā, 
pilnībā jāņem vērā nesen veiktie klimata 
un meteoroloģiskie pētījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 293
Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Elisabetta Gardini, Gaston 
Franco, José Manuel Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
27.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.c lai nodrošinātu lielāku meža 
apsaimniekošanas efektivitāti, iesaka 
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Komisijai un dalībvalstīm attīstīt 
zinātnisko izpēti un noteikt dažādus 
kritērijus attiecībā uz bioklimatisko zonu 
vajadzībām un īpašajiem risinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 294
Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Elisabetta Gardini, Gaston 
Franco, José Manuel Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
27.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.d lai sasniegtu stratēģijas „ES 2020” 
mērķus, prasa visām dalībvalstīm vai 
reģioniem izstrādāt meža stratēģiju, kas 
paredz: apmežot upju krastus, savākt 
lietusūdeni, veikt lauksaimniecisko 
darbību un apkopot pētījumu rezultātus, 
lai noteiktu piemērotākās tradicionālās 
augu vai koku sugas un sugas, kas spēj 
pielāgoties sausumam;

Or. en

Grozījums Nr. 295
Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Elisabetta Gardini, Gaston 
Franco, José Manuel Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
27.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.e aicina pārskatīt meža definīciju, 
atzīstot, ka lielāko daļu autohtono mežu 
Vidusjūras reģionā veido zemi koki un tā 
sauktā „saaudze”, proti, krūmi un zemu 
koku sugas; atzīmē, ka šiem kokiem ir 
liela nozīme augsnes saglabāšanā, CO2 
sekvestrācijā un mikroklimata līdzsvara 
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nodrošināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 296
Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Elisabetta Gardini, José Manuel 
Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
27.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.f uzskata, ka var būt tehniski sarežģīti 
noteikt sugas, kurām ir augsts ražības 
potenciāls energoresursu ražošanā, jo tās 
konkurē ar parastajām kultūraugu sugām 
attiecībā uz Eiropas Savienības 
subsīdijām; tāpēc uzskata, ka nav 
iespējams pienācīgi novērtēt ražīguma 
ģenētiskās uzlabošanas ietekmi, jo tā būs 
atkarīga nevis no tirgus pieprasījuma, bet 
gan no politiskiem lēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 297
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Cristina Gutiérrez-Cortines

Rezolūcijas priekšlikums
27.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.a vērš uzmanību uz papildu grūtībām, 
ar kurām nākas saskarties salām un 
nomaļiem reģioniem, cīnoties pret 
ugunsgrēkiem; aicina nodrošināt īpašu 
attieksmi pret šiem reģioniem, izmantojot 
dažādos pieejamos finanšu instrumentus, 
tostarp Solidaritātes fondu;
(Vispārīgi priekšlikumi, jauns punkts)

Or. es
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Grozījums Nr. 298
Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García, Eider Gardiazábal Rubial, José 
Manuel Fernandes

Rezolūcijas priekšlikums
27.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

27.g aicina Eiropas Savienības meža 
politikas izstrādē ņemt vērā to, ka Eiropā 
ir divi hidroloģiskie režīmi — katrs savā 
tā dēvētās „kontinentālās ūdensšķirtnes” 
pusē un ka to klimata procesi un dažādība 
atšķiras; norāda, ka šāda daudzveidība ir 
atzīta jaunākajos zinātniskajos 
atklājumos; uzskata, ka šo bioģeogrāfisko 
zonu atšķirības jāņem vērā, nosakot meža 
uzraudzības rādītājus;

Or. en


