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Grozījums Nr. 76
Anna Rosbach

Normatīvās rezolūcijas projekts
5.a atsauce (jauna)

Normatīvās rezolūcijas projekts Grozījums

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2012. gada 19. janvāra rezolūciju par to, 
kā novērst pārtikas izšķērdēšanu —
stratēģijas efektīvākas pārtikas ķēdes 
nodrošināšanai ES1 (2011/2175(INI)),
__________________
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0014.

Or. en

Grozījums Nr. 77
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS

EIROPAS PARLAMENTA UN 
PADOMES LĒMUMS

par vispārējo Savienības vides rīcības 
programmu līdz 2020. gadam

par vispārējo Savienības vides rīcības 
programmu līdz 2020. gadam

„Labklājīga dzīve ar pieejamajiem 
planētas resursiem”

„Labklājīga dzīve uz mūsu planētas”

(Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)
(Šo grozījumu piemēro visā tekstā.)

Or. it

Pamatojums

Komisijas ierosinātais programmas nosaukums izklausās mazliet pēc zinātniskās fantastikas, 
lai gan patiesībā, īstenojot programmu, būtu jāsniedz reāli risinājumi „pasaulīgām” 
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problēmām.

Grozījums Nr. 78
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Konstruktīvi īstenotai pašreizējai un 
turpmākajai vides politikai ir galvenā 
nozīme, lai nodrošinātu augstu 
nodarbinātības līmeni, konkurētspējīgu 
ekonomiku, sociālo stabilitāti un bagātīgu 
un veselīgu vidi.

Or. en

Pamatojums

Kā norādīts dažādās šā dokumenta daļās, vides politikai ir galvenā nozīme, lai nodrošinātu, 
ka Eiropas Savienībā turpmāk būs sociālā stabilitāte, konkurētspējīga ekonomika, kas 
nodrošina augstu nodarbinātības līmeni, un bagātīga un veselīga vide. Šajā grozījumā ir 
apkopotas un precīzāk izklāstītas šīs vides politikas priekšrocības.

Grozījums Nr. 79
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ir svarīgi, lai tiktu noteikti līdz 
2020. gadam sasniedzamie Savienības 
prioritārie mērķi, ņemot vērā ilgtermiņa 
redzējumu līdz 2050. gadam. Jaunā 
programma jāizstrādā, izmantojot politikas 
iniciatīvas stratēģijā “Eiropa 2020”, tostarp 
ES klimata un enerģētikas tiesību aktu 
kopumu, Ceļvedi virzībai uz 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā6, ES bioloģiskās daudzveidības 

(7) Ir svarīgi, lai tiktu noteikti līdz 
2020. gadam sasniedzamie Savienības 
prioritārie mērķi, ņemot vērā ilgtermiņa 
redzējumu līdz 2050. gadam. Jaunā 
programma jāizstrādā, izmantojot jau 
pieņemtās politikas iniciatīvas stratēģijā 
“Eiropa 2020”, tostarp ES klimata un 
enerģētikas tiesību aktu kopumu, ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 
2020. gadam, Ceļvedi par resursu efektīvu 
izmantošanu Eiropā, pamatiniciatīvu 
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stratēģiju līdz 2020. gadam, Ceļvedi par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un
pamatiniciatīvu „Inovācijas savienība”.

„Inovācijas savienība”, kā arī Eiropas 
Komisijas priekšlikumu par 2030. gada 
klimata un enerģētikas politikas sistēmu.

Or. en

Grozījums Nr. 80
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ir svarīgi, lai tiktu noteikti līdz 
2020. gadam sasniedzamie Savienības 
prioritārie mērķi, ņemot vērā ilgtermiņa 
redzējumu līdz 2050. gadam. Jaunā 
programma jāizstrādā, izmantojot
politikas iniciatīvas stratēģijā 
“Eiropa 2020”, tostarp ES klimata un 
enerģētikas tiesību aktu kopumu, Ceļvedi 
virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar 
zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 
2050. gadā, ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģiju līdz 2020. gadam, Ceļvedi par 
resursu efektīvu izmantošanu Eiropā un 
pamatiniciatīvu „Inovācijas savienība”.

(7) Ir svarīgi, lai tiktu noteikti līdz 
2020. gadam sasniedzamie Savienības 
prioritārie mērķi, ņemot vērā ilgtermiņa 
redzējumu līdz 2050. gadam. Jaunās 
programmas pamatā jābūt politikas
iniciatīvām, kas nebalstās uz tirgus 
risinājumiem vides jomā stratēģijā 
“Eiropa 2020”, piemēram, uz ES klimata 
un enerģētikas tiesību aktu kopumu, 
Ceļvedi virzībai uz konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni 2050. gadā, ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam, 
Ceļvedi par resursu efektīvu izmantošanu 
Eiropā un pamatiniciatīvu „Inovācijas 
savienība”.

Or. pt

Grozījums Nr. 81
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Programmai būtu jāpalīdz sasniegt 
vides mērķus, par kuriem Savienība jau ir 
vienojusies.

(8) Programmai būtu jāpalīdz sasniegt 
vides mērķus, par kuriem Savienība jau ir 
vienojusies, un noteikt tās politikas jomas, 
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kurās jānosaka papildu mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 82
Richard Seeber, Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Savienība ir vienojusies samazināt ES 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par 
vismaz 20 % līdz 2020. gadam (par 30 %, 
ja citas attīstītās valstis apņemas veikt 
līdzīgus emisiju samazinājumus un 
jaunattīstības valstis sniedz atbilstīgu 
ieguldījumu saskaņā ar to pienākumiem un 
attiecīgajām spējām); nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam 20 % no patērētās enerģijas 
būtu no atjaunojamiem enerģijas avotiem; 
par 20 % samazināt primārās enerģijas 
patēriņu salīdzinājumā ar prognozēto 
līmeni, kas jāsasniedz, palielinot 
energoefektivitāti.

(9) Savienība ir vienojusies samazināt ES 
siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas par 
vismaz 20 % līdz 2020. gadam (par 30 %, 
ja citas attīstītās valstis apņemas veikt 
līdzīgus emisiju samazinājumus un 
jaunattīstības valstis sniedz atbilstīgu 
ieguldījumu saskaņā ar to pienākumiem un 
attiecīgajām spējām); nodrošināt, lai līdz 
2020. gadam 20 % no patērētās enerģijas 
būtu no atjaunojamiem enerģijas avotiem; 
par 20 % samazināt primārās enerģijas 
patēriņu salīdzinājumā ar prognozēto 
līmeni, kas jāsasniedz, palielinot 
energoefektivitāti. Šīs saistības būtu 
jāturpina, pamatojoties uz pašreizējo 
klimata un enerģētikas politikas sistēmu, 
kas nosaka saistošus mērķus
2030. gadam, lai nodrošinātu to, ka 
ilgtermiņa klimata mērķi tiek sasniegti 
izmaksu ziņā efektīvi.

Or. de

Grozījums Nr. 83
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Savienība ir vienojusies līdz (10) Savienība ir vienojusies līdz 
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2020. gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un ekosistēmas 
pakalpojumu degradāciju ES, atjaunot tos, 
ciktāl tas ir iespējams, un vienlaikus 
palielināt ES ieguldījumu, lai novērstu 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu 
pasaulē.

2020. gadam apturēt bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un ekosistēmas 
pakalpojumu degradāciju ES, atjaunot tos, 
ciktāl tas ir iespējams, un vienlaikus 
palielināt ES ieguldījumu, lai novērstu 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu 
pasaulē, kā arī piekritusi ilgtermiņa 
redzējumam, ka līdz 2050. gadam Eiropas 
Savienības bioloģiskā daudzveidība un tās 
sniegtie ekosistēmas pakalpojumi — tās 
dabas kapitāls — būs aizsargāti, novērtēti 
un atbilstoši atjaunoti, ievērojot 
bioloģiskās daudzveidības patieso vērtību 
un tās būtisko ieguldījumu cilvēku 
labklājībā un ekonomikas uzplaukumā.

Or. en

Pamatojums

Ietverti secinājumi, kas pausti Komisijas paziņojumā (COM(2011)0244), Padomes 
2010. gada 25., 26. maija un 2011. gada 23. jūnija secinājumos, kā arī Eiropas Parlamenta 
nostājā, kura pieņemta plenārsēdē, sagatavojot ziņojumu par mūsu dzīvības nodrošināšanu, 
mūsu dabas kapitālu — bioloģiskās daudzveidības stratēģiju (2020(2011/2307).

Grozījums Nr. 84
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Darbība prioritāro mērķu īstenošanai 
būtu jāveic dažādos pārvaldības līmeņos 
saskaņā ar subsidiaritātes principu.

(19) Darbība prioritāro mērķu īstenošanai 
būtu jāveic dažādos pārvaldības līmeņos 
saskaņā ar subsidiaritātes principu un 
jaunākajiem zinātnes sasniegumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85
Anja Weisgerber, Esther de Lange
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Lēmuma priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19a) Augsnei ir būtiska nozīme ES 
bioloģiskās daudzveidības mērķa 
sasniegšanā. Tās degradācijai ir 
galvenokārt vietēji un reģionāli iemesli un 
ietekme. Tāpēc būtu jāievēro 
subsidiaritātes princips. Dalībvalstis ir 
aicinātas pildīt saistības attiecībā uz 
augsnes kvalitātes nodrošināšanu un tās 
uzturēšanu labā stāvoklī. Dalībvalstis, 
kuras nav pieņēmušas augsnes 
aizsardzības tiesību aktus, tiek mudinātas 
pildīt savus pienākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 86
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Sadarbība ar nevalstiskiem 
dalībniekiem ir nozīmīga, lai nodrošinātu 
programmas panākumus un tās prioritāro 
mērķu sasniegšanu.

(20) Ar pārredzamību pamatota sadarbība 
ar nevalstiskiem dalībniekiem ir nozīmīga, 
lai nodrošinātu programmas panākumus un 
tās prioritāro mērķu sasniegšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 87
João Ferreira, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Sadarbība ar nevalstiskiem (Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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dalībniekiem ir nozīmīga, lai nodrošinātu 
programmas panākumus un tās prioritāro 
mērķu sasniegšanu.

Or. pt

Grozījums Nr. 88
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Bioloģiskās daudzveidības izzušana 
un ekosistēmu degradācija Savienībā 
būtiski ietekmē vidi un dārgi maksā visai 
sabiedrībai, jo īpaši ekonomikas 
dalībniekiem nozarēs, kuras ir tieši 
atkarīgas no ekosistēmu pakalpojumiem.

(21) Bioloģiskās daudzveidības izzušana 
un ekosistēmu degradācija Savienībā ne 
tikai būtiski ietekmē vidi un dārgi maksā 
visai sabiedrībai, jo īpaši ekonomikas 
dalībniekiem nozarēs, kuras ir tieši 
atkarīgas no ekosistēmu pakalpojumiem, 
bet arī būtiski ietekmē nākamās paaudzes.

Or. en

Grozījums Nr. 89
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Bioloģiskās daudzveidības izzušana 
un ekosistēmu degradācija Savienībā 
būtiski ietekmē vidi un dārgi maksā visai 
sabiedrībai, jo īpaši ekonomikas 
dalībniekiem nozarēs, kuras ir tieši 
atkarīgas no ekosistēmu pakalpojumiem.

(21) Bioloģiskās daudzveidības izzušana 
un ekosistēmu degradācija Savienībā 
būtiski ietekmē vidi un dārgi maksā visai 
sabiedrībai.

Or. pt
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Grozījums Nr. 90
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pastāv ievērojamas iespējas samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabot 
resursu efektivitāti Savienībā. Tas 
samazinās vides slodzi, palielinās 
konkurētspēju un dos jaunus izaugsmes 
avotus un darbvietas, samazinot izmaksas 
uz uzlabotas efektivitātes, inovāciju 
ieviešanas tirgū un labākas resursu 
pārvaldības rēķina visā to aprites ciklā.

(22) Pastāv ievērojamas iespējas samazināt 
siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabot
enerģijas un resursu efektivitāti Savienībā. 
Tas samazinās vides slodzi, palielinās 
konkurētspēju un dos jaunus izaugsmes 
avotus un darbvietas, samazinot izmaksas 
uz uzlabotas efektivitātes, inovāciju 
ieviešanas tirgū un labākas resursu 
pārvaldības rēķina visā to aprites ciklā.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Dan Jørgensen

Lēmuma priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Jūras vides degradācija, tostarp 
okeāna paskābināšanās izraisītā 
degradācija, jūras piegružojums un 
trokšņu līmenis okeānā rada ievērojamu 
apdraudējumu ES jūras videi.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
23. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Vides problēmas un ietekme uz vidi
aizvien rada ievērojamu risku cilvēku 
veselībai un labklājībai, savukārt vides 
stāvokļa uzlabošanas pasākumiem var būt 
labvēlīga ietekme.

(23) Vides problēmas un ietekme uz vidi
arvien vairāk rada ievērojamu risku 
cilvēku veselībai un labklājībai, savukārt 
vides stāvokļa uzlabošanas pasākumiem 
var būt labvēlīga ietekme, un tie būtu 
jāveicina visos Eiropas Savienības 
politikas aspektos.

Or. en

Grozījums Nr. 93
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Vides problēmas un ietekme uz vidi
aizvien rada ievērojamu risku cilvēku 
veselībai un labklājībai, savukārt vides 
stāvokļa uzlabošanas pasākumiem var būt 
labvēlīga ietekme.

(23) Vides problēmas un ietekme uz vidi
arvien vairāk rada ievērojamu risku 
cilvēku veselībai un labklājībai, jo īpaši 
attiecībā uz pārtikas piegādes drošību un 
kvalitāti, savukārt vides stāvokļa 
uzlabošanas pasākumiem var būt labvēlīga 
ietekme.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Izstrādājot Savienības politiku 
klimata pārmaiņu jomā, jāievēro
visaptveroša pieeja, kurā atzīts, ka virzībā 
uz 2050. gadu visām tautsaimniecības
nozarēm jāsekmē klimata pārmaiņu 
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ierobežošana. Papildus emisijas kvotu 
tirdzniecības sistēmā iekļautajai nozaru 
jomai ir nepieciešama papildu rīcība, lai 
nodrošinātu Lēmumā par kopīgiem 
centieniem paredzētos izmaksu ziņā 
efektīvos emisiju samazinājumus veidos, 
kas var veicināt ekoloģiskus ieguldījumus 
un mudināt patērētājus un citus 
dalībniekus mainīt ieradumus.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pilnīga un vienāda vides acquis 
īstenošana visā Eiropas Savienībā ir 
saprātīgs ieguldījums vidē, cilvēku veselībā
un arī ekonomikā.

(24) Pilnīga un vienāda vides acquis 
īstenošana visā Eiropas Savienībā ir 
saprātīgs ieguldījums vidē, cilvēku 
veselībā, ekonomikā un nākamajās 
paaudzēs.

Or. en

Grozījums Nr. 96
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pilnīga un vienāda vides acquis 
īstenošana visā Eiropas Savienībā ir 
saprātīgs ieguldījums vidē, cilvēku veselībā 
un arī ekonomikā.

(24) Pilnīga un vienāda vides acquis 
īstenošana visā Eiropas Savienībā ir
Līgumā noteikts pienākums, kā arī
saprātīgs ieguldījums vidē, cilvēku veselībā 
un arī ekonomikā.

Or. en
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Grozījums Nr. 97
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Pilnīga un vienāda vides acquis 
īstenošana visā Eiropas Savienībā ir 
saprātīgs ieguldījums vidē, cilvēku veselībā 
un arī ekonomikā.

(24) Pilnīga un vienāda vides acquis 
īstenošana visā Eiropas Savienībā ir 
saprātīgs ieguldījums vidē, pārtikas 
piegādes drošībā, cilvēku veselībā un arī 
ekonomikā.

Or. en

Grozījums Nr. 98
João Ferreira, Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils

Lēmuma priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Būtu vēlami papildu pasākumi 
lauksaimniecības ilgtspējības uzlabošanai. 
Lielāka vērība būtu jāpiešķir augsnes 
kvalitātes uzlabošanai, izmantojot 
augseku, pākšaugus, zaļmēslojumu un 
integrētas zemkopības un lopkopības 
sistēmas. Ūdens izmantošanu un 
piesārņošanu varētu samazināt, audzējot 
mājlopus jaukta tipa un ganību sistēmās, 
nevis rūpniecības sistēmās. Bioloģisko 
daudzveidību varētu veicināt, ieviešot 
mazāk intensīvu lauksaimniecību.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Anna Rosbach
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Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Savienības vides politikai arī turpmāk 
būtu jābalstās uz pamatotu pierādījumu 
bāzi.

(25) Savienības vides politikai arī turpmāk 
būtu jābalstās uz pamatotu pierādījumu 
bāzi, un tāpēc, lai ietaupītu Savienības 
budžetu, ja iespējams, nebūtu jāizmanto 
pētniecības finansējums.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Savienības vides politikai arī turpmāk 
būtu jābalstās uz pamatotu pierādījumu 
bāzi.

(25) Savienības vides politikai arī turpmāk 
būtu jābalstās uz pamatotu zināšanu un
pierādījumu bāzi un jāreaģē uz jaunajām 
zinātniskajām atziņām.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Vides mērķu sasniegšana būtu 
jāatbalsta ar atbilstīgiem ieguldījumiem.

(26) Vides mērķu sasniegšana būtu 
jāatbalsta ar atbilstīgiem ieguldījumiem un 
jo īpaši atkritumu jomā, attiecīgi virzot ES 
strukturālo atbalstu saskaņā ar 
Pamatdirektīvu par atkritumiem. ES 
finansējums galvenokārt būtu jāpiešķir 
atkritumu apsaimniekošanas hierarhijā 
augstāk esošajām darbībām (piemēram, 
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atkritumu otrreizējai pārstrādei ir 
priekšrocība attiecībā pret atkritumu 
apglabāšanu).

Or. de

Grozījums Nr. 102
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26) Vides mērķu sasniegšana būtu 
jāatbalsta ar atbilstīgiem ieguldījumiem.

(26) Vides mērķu sasniegšana būtu 
jāatbalsta ar atbilstīgiem ieguldījumiem, un 
būtu jāveicina publiskās un privātās 
partnerības izmantošana.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Vides integrācija ir būtiska vides 
slodzes samazināšanai, ko rada citu nozaru 
politikas virzieni un pasākumi, un mērķu 
sasniegšanai vides un klimata jomā.

(27) Vides integrācija visās politikas jomās
ir būtiska vides slodzes samazināšanai, ko 
rada citu nozaru politikas virzieni un 
pasākumi, un mērķu sasniegšanai vides un 
klimata jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) ES kopumā vēl nav atbilstoša 
nosacījuma, lai konstruktīvi un taisnīgi 
iesaistītu sabiedrību vides problēmu 
risināšanas procesā, jo īpaši izmantojot 
vides ietekmes novērtējuma procedūru.

Or. lt

Grozījums Nr. 105
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Jaunā vispārējā rīcības programma 
veido daļu no rīcības pēc Ilgtspējīgai 
attīstībai veltītās ANO konferences
(„Rio+20”), kas norisinājās 2012. gadā,
tāpēc tajā būtu jāatbalsta starptautiski un 
reģionāli procesi, kuru mērķis ir saistībā ar 
ilgtspējīgu attīstību un nabadzības 
samazināšanu pārveidot pasaules 
ekonomiku par iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku.

(30) Jaunajai vispārējai rīcības
programmai būtu jāatbalsta to saistību 
īstenošana, kuras apstiprinātas
Ilgtspējīgai attīstībai veltītajā ANO
konferencē („Rio+20”), kas norisinājās 
2012. gadā, ES un starptautiskajā līmenī 
un kuru mērķis ir saistībā ar ilgtspējīgu 
attīstību un nabadzības samazināšanu 
pārveidot pasaules ekonomiku par 
iekļaujošu ekoloģisku ekonomiku.

Or. en

Grozījums Nr. 106
Karl-Heinz Florenz

Lēmuma priekšlikums
33.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33a) Atbilstoši Komisijas paziņojumam 
(COM/2012/95) un Eiropas Parlamenta 
ziņojumam (2012/2104(INI)) par 
lielākiem ieguvumiem ES vides pasākumu 
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jomā — uzticības vairošana, sniedzot
padziļinātas zināšanas un apliecinot 
reaģēšanas spēju, īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš Eiropas tiesību aktu īstenošanai 
vides jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 107
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) aizsargāt, saglabāt un paplašināt 
Savienības dabas kapitālu;

a) aizsargāt, saglabāt un paplašināt 
Savienības dabas kapitāla ilgtspējīgu 
izmantošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) padarīt Savienību par resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu, ekoloģisku un 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

b) padarīt konkurētspējīgu tādu aprites 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni, kas ir resursu izmantošanas 
ziņā efektīva un kurā tiek ņemta vērā vide 
un ekosistēmas;

Or. it

Grozījums Nr. 109
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) padarīt Savienību par resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu, ekoloģisku un 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

b) padarīt Savienību par resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu, ekoloģisku, 
novatorisku un konkurētspējīgu 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 110
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) padarīt Savienību par resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu, ekoloģisku un 
konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu 
oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

b) padarīt Savienību par resursu 
izmantošanas ziņā efektīvu, videi 
draudzīgu un konkurētspējīgu ekonomiku 
ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni;

Or. fr

Grozījums Nr. 111
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) uzlabot vides politikas pierādījumu bāzi; e) uzlabot vides politikas zināšanu un
pierādījumu bāzi;

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošināt ieguldījumus saistībā ar vides 
un klimata politiku un cenu sakārtošanu;

f) nodrošināt ieguldījumus saistībā ar vides 
un klimata politiku;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) nodrošināt ieguldījumus saistībā ar vides 
un klimata politiku un cenu sakārtošanu;

f) nodrošināt privātos un publiskos
ieguldījumus saistībā ar vides un klimata 
politiku un cenu sakārtošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzlabot vides jautājumu integrāciju un
politikas virzienu saskaņotību;

g) uzlabot vides jautājumu integrāciju,
politikas virzienu saskaņotību un 
sabiedrības iesaistīšanos vides problēmu 
risināšanā;

Or. lt
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Grozījums Nr. 115
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) izveidot saskaņotas un ilgtspējīgas
attiecības starp dabu un sabiedrību;

Or. pt

Grozījums Nr. 116
Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) maksimāli palielināt veselīgas pārtikas 
piegādi un pieejamību;

Or. en

Grozījums Nr. 117
João Ferreira

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas pamatā ir princips 
„piesārņotājs maksā”, piesardzības 
princips un preventīva darbība, un princips, 
ka piesārņojums novēršams izcelsmes 
vietā.

2. Programmas pamatā ir piesardzības 
princips un preventīva darbība, un princips, 
ka piesārņojums novēršams izcelsmes 
vietā, un tādējādi ekonomikas 
demokrātijas principi vienmēr būs 
svarīgāki par tirgus likumiem.

Or. pt
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Grozījums Nr. 118
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Programma nodrošina augstu vides 
aizsardzības līmeni, kā arī dzīves kvalitāti, 
nodrošinot taisnīgu un ilgtspējīgu 
labklājību iedzīvotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 119
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Visi programmā noteiktie pasākumi, 
darbības un mērķi tiek īstenoti, ievērojot 
lietpratīga regulējuma principus un 
attiecīgos gadījumos veicot visaptverošu
ietekmes novērtējumu.

3. Visi programmā noteiktie pasākumi, 
darbības un mērķi tiek īstenoti, ievērojot 
lietpratīga regulējuma principus, tiem jābūt 
balstītiem uz zinātniski pamatotām
atziņām un attiecīgos gadījumos uz tiem 
jāattiecina visaptverošs ietekmes
novērtējums.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēdējo gadu desmitu laikā ir būtiski 
samazinātas piesārņojošo vielu emisijas 
gaisā, ūdenī un augsnē, un pēdējos gados 

2. Pēdējo gadu desmitu laikā ir būtiski 
samazinātas piesārņojošo vielu emisijas 
gaisā, ūdenī un augsnē, un pēdējos gados



PE508.007v01-00 22/69 AM\931263LV.doc

LV

— siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. 
ES tiesību akti ķīmisko vielu jomā ir 
modernizēti, un daudzu toksisku vai 
bīstamu vielu, piemēram, svina, kadmija 
un dzīvsudraba, izmantojums ir ierobežots 
produktos, kas tiek lietoti vairumā 
mājsaimniecību. ES iedzīvotāji var lietot 
labākās kvalitātes ūdeni pasaulē, un vairāk 
nekā 18 % ES teritorijas un 4 % tās jūras 
ūdeņu ir noteikti kā aizsargājamas dabas 
teritorijas.

— siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas.
Šis samazinājums ir arī ražošanas 
samazinājuma rezultāts ekonomikas 
krīzes laikā un uzņēmumu slēgšanas laikā 
Austrumeiropā. ES tiesību akti ķīmisko 
vielu jomā ir modernizēti, un daudzu 
toksisku vai bīstamu vielu, piemēram, 
svina, kadmija un dzīvsudraba, 
izmantojums ir ierobežots produktos, kas 
tiek lietoti vairumā mājsaimniecību. ES 
iedzīvotāji var lietot labākās kvalitātes 
ūdeni pasaulē, un vairāk nekā 18 % ES 
teritorijas un 4 % tās jūras ūdeņu ir noteikti 
kā aizsargājamas dabas teritorijas.

Or. de

Grozījums Nr. 121
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēdējo gadu desmitu laikā ir būtiski 
samazinātas piesārņojošo vielu emisijas 
gaisā, ūdenī un augsnē, un pēdējos gados 
— siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. 
ES tiesību akti ķīmisko vielu jomā ir 
modernizēti, un daudzu toksisku vai 
bīstamu vielu, piemēram, svina, kadmija 
un dzīvsudraba, izmantojums ir ierobežots 
produktos, kas tiek lietoti vairumā 
mājsaimniecību. ES iedzīvotāji var lietot 
labākās kvalitātes ūdeni pasaulē, un vairāk 
nekā 18 % ES teritorijas un 4 % tās jūras 
ūdeņu ir noteikti kā aizsargājamas dabas 
teritorijas.

2. Pēdējo gadu desmitu laikā ir būtiski 
samazinātas piesārņojošo vielu emisijas 
gaisā, ūdenī un augsnē, un pēdējos gados 
— siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. 
ES tiesību akti ķīmisko vielu jomā ir 
modernizēti, un daudzu toksisku vai 
bīstamu vielu, piemēram, svina, kadmija 
un dzīvsudraba, izmantojums ir ierobežots 
produktos, kas tiek lietoti vairumā 
mājsaimniecību. ES iedzīvotāji var lietot 
labākās kvalitātes ūdeni pasaulē, un vairāk 
nekā 18 % ES teritorijas un 4 % tās jūras 
ūdeņu ir noteikti kā aizsargājamas dabas 
teritorijas. Tomēr joprojām ir lielas 
problēmas ar jūras piegružojumu un jūras 
vides piesārņošanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 122
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Savienības vides politika ir veicinājusi 
inovācijas un ieguldījumus vides precēs un 
pakalpojumos, radot darbvietas un eksporta 
iespējas. Secīgas paplašināšanās dēļ augsti 
vides aizsardzības standarti tiek piemēroti 
lielā Eiropas kontinenta daļā, un 
Savienības pūliņi ir palīdzējuši palielināt 
starptautisko apņemšanos cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un palīdzējuši 
īstenot sekmīgus pasaules mēroga 
centienus likvidēt ozona slāni noārdošas 
vielas un svinu saturošu degvielu.

3. Dalībvalstu, kā arī Savienības vides 
politika ir veicinājusi inovācijas un 
ieguldījumus vides precēs un 
pakalpojumos, radot darbvietas un eksporta 
iespējas. Secīgas paplašināšanās dēļ augsti 
vides aizsardzības standarti tiek piemēroti 
lielā Eiropas kontinenta daļā, un 
Savienības pūliņi ir palīdzējuši palielināt 
starptautisko apņemšanos cīnīties pret 
klimata pārmaiņām un bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un palīdzējuši 
īstenot sekmīgus pasaules mēroga 
centienus likvidēt ozona slāni noārdošas 
vielas un svinu saturošu degvielu.

Or. en

Grozījums Nr. 123
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ievērojami panākumi ir gūti vides mērķu 
integrēšanā pārējos Savienības politikas 
virzienos un darbībās. Reformētajā kopējā 
lauksaimniecības politikā (KLP) kopš 
2003. gada tiešie maksājumi ir saistīti ar 
prasību lauksaimniekiem uzturēt zemi labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī un 
ievērot attiecīgos tiesību aktus vides jomā. 
Cīņa pret klimata pārmaiņām ir kļuvusi par 
neatņemamu enerģētikas politikas daļu, un 
ir gūti panākumi resursu izmantošanas 
efektivitātes, klimata pārmaiņu un 
energoefektivitātes apsvērumu integrēšanā 

4. Ievērojami panākumi ir gūti vides mērķu 
integrēšanā pārējos Savienības politikas 
virzienos un darbībās. Reformētajā kopējā 
lauksaimniecības politikā (KLP) kopš 
2003. gada tiešie maksājumi ir saistīti ar 
prasību lauksaimniekiem uzturēt zemi labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī un 
ievērot attiecīgos tiesību aktus vides jomā.
Tomēr, apsverot KLP ekoloģizāciju, 
diemžēl vēl ir vajadzīgi daudzi uzlabojumi.
Cīņa pret klimata pārmaiņām ir kļuvusi par 
neatņemamu enerģētikas politikas daļu, un 
ir gūti panākumi resursu izmantošanas 
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citās svarīgās jomās, piemēram, transporta 
un būvniecības jomā.

efektivitātes, klimata pārmaiņu un 
energoefektivitātes apsvērumu integrēšanā 
citās svarīgās jomās, piemēram, transporta 
un būvniecības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 124
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ievērojami panākumi ir gūti vides mērķu 
integrēšanā pārējos Savienības politikas 
virzienos un darbībās. Reformētajā kopējā 
lauksaimniecības politikā (KLP) kopš 
2003. gada tiešie maksājumi ir saistīti ar 
prasību lauksaimniekiem uzturēt zemi labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī un 
ievērot attiecīgos tiesību aktus vides jomā.
Cīņa pret klimata pārmaiņām ir kļuvusi par 
neatņemamu enerģētikas politikas daļu, un 
ir gūti panākumi resursu izmantošanas 
efektivitātes, klimata pārmaiņu un 
energoefektivitātes apsvērumu integrēšanā 
citās svarīgās jomās, piemēram, transporta 
un būvniecības jomā.

4. Ievērojami panākumi ir gūti vides mērķu 
integrēšanā pārējos Savienības politikas 
virzienos un darbībās. Reformētajā kopējā 
lauksaimniecības politikā (KLP) kopš 
2003. gada tiešie maksājumi ir saistīti ar 
prasību lauksaimniekiem uzturēt zemi labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī un 
ievērot attiecīgos tiesību aktus vides jomā.
Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir 
kļuvusi par neatņemamu enerģētikas 
politikas daļu, un ir gūti panākumi resursu 
izmantošanas efektivitātes, klimata 
pārmaiņu un energoefektivitātes 
apsvērumu integrēšanā citās svarīgās 
jomās, piemēram, transporta un 
būvniecības jomā.

Or. it

Grozījums Nr. 125
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ievērojami panākumi ir gūti vides mērķu 
integrēšanā pārējos Savienības politikas 

4. Ievērojami panākumi ir gūti vides mērķu 
integrēšanā pārējos Savienības politikas 
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virzienos un darbībās. Reformētajā kopējā 
lauksaimniecības politikā (KLP) kopš 
2003. gada tiešie maksājumi ir saistīti ar 
prasību lauksaimniekiem uzturēt zemi labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī un 
ievērot attiecīgos tiesību aktus vides jomā. 
Cīņa pret klimata pārmaiņām ir kļuvusi par 
neatņemamu enerģētikas politikas daļu, un 
ir gūti panākumi resursu izmantošanas 
efektivitātes, klimata pārmaiņu un 
energoefektivitātes apsvērumu integrēšanā 
citās svarīgās jomās, piemēram, transporta 
un būvniecības jomā.

virzienos un darbībās. Reformētajā kopējā 
lauksaimniecības politikā (KLP) kopš 
2003. gada tiešie maksājumi ir saistīti ar 
prasību lauksaimniekiem uzturēt zemi labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī un 
ievērot attiecīgos tiesību aktus vides jomā. 
Cīņa pret klimata pārmaiņām ir kļuvusi par 
neatņemamu enerģētikas politikas daļu, un 
ir gūti panākumi resursu izmantošanas 
efektivitātes, klimata pārmaiņu un 
energoefektivitātes apsvērumu integrēšanā 
citās svarīgās jomās, piemēram, transporta 
un būvniecības jomā. Tomēr turpmāk 
pastiprināta uzmanība jāpievērš tam, lai 
labāk tiktu ievērota savstarpējā atbilstība.

Or. de

Grozījums Nr. 126
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu
mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības mērķus. Ar to saistīti lieli 
papildu izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā 
un sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
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izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

Or. en

Grozījums Nr. 127
Margrete Auken, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 
mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 
mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
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pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas kaitē viņu veselībai un 
labklājībai. Neilgtspējīgas zemes 
izmantošanas dēļ tiek šķērdēta auglīga 
augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu pasaulē un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti, un attiecībā uz to ir 
nepieciešams kopīgs Eiropas tiesiskais 
regulējums.

Or. en

Grozījums Nr. 128
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 
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mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju.
Joprojām pastāv jūras biotopu un sugu 
pasliktināšanās un izzušanas risks, 
pamatojoties uz daudziem cilvēka 
izraisītiem apdraudējumiem ES ūdeņos.
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Pavel Poc

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
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satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 
mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 
mērķus. No 395 Eiropas dabiskā areāla 
sugām, kas kā īpaši apdraudētas sugas 
iekļautas IUCN apdraudēto sugu 
sarkanajā grāmatā, 110 ir apdraudētas, 
pamatojoties uz invazīvo svešzemju sugu 
invāziju. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

Or. en

Pamatojums

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
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are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.

Grozījums Nr. 130
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 
mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 
mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti, ciktāl uz dabu vispār var 
attiecināt skaitļus. Turklāt joprojām ir 
pilnīgi neskaidrs, cik lielā mērā klimata 
pārmaiņas ir izraisījuši cilvēki un cik lielā 
mērā klimata pārmaiņas noris dabisku 
faktoru ietekmē. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 



AM\931263LV.doc 31/69 PE508.007v01-00

LV

vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

Or. de

Grozījums Nr. 131
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tomēr daudzas ES vides jomā 
novērojamās tendences joprojām ir 
satraucošas, kas lielā mērā saistīts ar spēkā 
esošo ES vides tiesību aktu nepietiekamu 
īstenošanu. Tikai 17 % sugu un biotopu, 
kas novērtēti saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu, ir labā stāvoklī, un dabas 
kapitāla degradācija un izzušana apdraud 
centienus sasniegt ES bioloģiskās 
daudzveidības un klimata pārmaiņu 
mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 

5. Tomēr daudzas ES vides un bioloģiskās 
daudzveidības jomā novērojamās 
tendences joprojām ir satraucošas, kas lielā 
mērā saistīts ar spēkā esošo ES vides 
tiesību aktu nepietiekamu īstenošanu. Tikai 
17 % sugu un biotopu, kas novērtēti 
saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu, ir labā 
stāvoklī, un dabas kapitāla degradācija un 
izzušana apdraud centienus sasniegt ES 
bioloģiskās daudzveidības un klimata 
pārmaiņu mērķus. Ar to saistīti lieli papildu 
izdevumi, kas mūsu ekonomiskajā un 
sociālajā sistēmā vēl nav pienācīgi 
novērtēti. 30 % ES teritorijas ir ļoti 
sadrumstaloti, kas ietekmē sasaisti starp 
ekosistēmām, to veselību un spēju sniegt 
pakalpojumus, kā arī biotopu dzīvotspēju. 
Lai gan ES ir gūti panākumi, atsaistot 
izaugsmi no SEG emisijām, resursu 
izmantošanas un ietekmes uz vidi, resursu 
izmantošana joprojām ir diezgan 
neilgtspējīga un neefektīva, un atkritumi 
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vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

vēl netiek pienācīgi apsaimniekoti. Tāpēc 
ES uzņēmumiem ir liegtas nozīmīgās 
iespējas, ko sniedz resursu efektīva 
izmantošana konkurētspējas, izmaksu 
samazināšanas, ražīguma uzlabošanas un 
apgādes drošības ziņā. Ūdens kvalitāte un 
gaisa piesārņojuma līmenis joprojām ir 
problemātisks daudzās Eiropas daļās, un 
ES iedzīvotāji joprojām ir pakļauti bīstamu 
vielu iedarbībai, kas var kaitēt viņu 
veselībai un labklājībai. Neilgtspējīgas 
zemes izmantošanas dēļ tiek šķērdēta 
auglīga augsne, kas ietekmē pārtikas 
nodrošinājumu un bioloģiskās 
daudzveidības mērķu sasniegšanas 
iespējas. Augsnes degradācija turpinās lielā 
mērā neierobežoti.

Or. en

Grozījums Nr. 132
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. ES vides izmaiņu cēloņi arvien biežāk ir 
izmaiņas, kas notiek pasaules līmenī, 
tostarp demogrāfijas tendences, patēriņa un 
tirdzniecības modeļi, kā arī strauja tehnikas 
attīstība. Šīs pārmaiņas var radīt 
ievērojamas ekonomiskās izaugsmes un 
sabiedrības labklājības iespējas, taču arī 
problēmas un nenoteiktību attiecībā uz ES 
ekonomiku un sabiedrību un vides
degradāciju visā pasaulē.

6. ES vides izmaiņu cēloņi arvien biežāk ir 
izmaiņas, kas notiek pasaules līmenī, 
tostarp demogrāfijas tendences, patēriņa un 
tirdzniecības modeļi, kā arī strauja tehnikas 
attīstība. Šīs pārmaiņas var radīt 
ievērojamas ekonomiskās izaugsmes un 
sabiedrības labklājības iespējas, taču arī 
problēmas un nenoteiktību attiecībā uz ES 
ekonomiku un sabiedrību vides
saglabāšanas ziņā.

Or. es

Grozījums Nr. 133
Ewald Stadler



AM\931263LV.doc 33/69 PE508.007v01-00

LV

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a ES vides politikas starptautiskajās 
dimensijās jāietver arī sarunas ar citām 
valstu savienībām. Iespēja integrēt vides 
mērķus PTO tirdzniecības politikā līdz šim 
vēl nav izmantota.

Or. de

Grozījums Nr. 134
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Gan pašreizējā izšķērdīgā ražošanas un 
patēriņa sistēma pasaules ekonomikā, gan 
vispārējā pieprasījuma pieaugums pēc 
precēm un pakalpojumiem un resursu 
noplicināšana palielina nozīmīgu izejvielu, 
minerālu un enerģijas izmaksas, radot 
lielāku piesārņojumu un vairāk atkritumu, 
palielinot globālās SEG emisijas un 
veicinot augsnes degradāciju, atmežošanu 
un bioloģiskās daudzveidības izzušanu. 
Gandrīz divu trešdaļu pasaules ekosistēmu 
stāvoklis pasliktinās, un ir pierādījumi, ka 
planētas iespējas saistībā ar bioloģisko 
daudzveidību, klimata pārmaiņām un 
slāpekļa ciklu jau ir pārslogotas. Līdz 
2030. gadam varētu rasties 40 % liels 
pasaules mēroga ūdens deficīts, ja vien 
netiks gūti ievērojami panākumi resursu 
efektivitātes uzlabošanā. Pastāv arī risks, 
ka klimata pārmaiņas vēl vairāk saasinās 
šīs problēmas, radot lielas izmaksas. 
2011. gadā dabas katastrofas, kas izcēlās 
daļēji klimata pārmaiņu dēļ, radīja globālus 
ekonomiskus zaudējumus vairāk nekā 
300 miljardu euro apmērā. ESAO ir 

7. Gan pašreizējā izšķērdīgā ražošanas un 
patēriņa sistēma pasaules ekonomikā, gan 
vispārējā pieprasījuma pieaugums pēc 
precēm un pakalpojumiem un resursu 
noplicināšana palielina nozīmīgu izejvielu, 
minerālu un enerģijas izmaksas, radot 
lielāku piesārņojumu un vairāk atkritumu, 
palielinot globālās SEG emisijas un 
veicinot augsnes degradāciju, atmežošanu 
un bioloģiskās daudzveidības izzušanu. 
Gandrīz divu trešdaļu pasaules ekosistēmu 
stāvoklis pasliktinās, un ir pierādījumi, ka 
planētas iespējas saistībā ar bioloģisko 
daudzveidību, klimata pārmaiņām un 
slāpekļa ciklu jau ir pārslogotas. Līdz 
2030. gadam varētu rasties 40 % liels 
pasaules mēroga ūdens deficīts, ja vien 
netiks gūti ievērojami panākumi resursu 
efektivitātes uzlabošanā. Pastāv arī risks, 
ka klimata pārmaiņas vēl vairāk saasinās 
šīs problēmas, radot lielas izmaksas1. 
2011. gadā dabas katastrofas, kas izcēlās
daļēji klimata pārmaiņu dēļ, radīja globālus 
ekonomiskus zaudējumus vairāk nekā 
300 miljardu euro apmērā. ESAO ir 
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brīdinājusi, ka turpmāka dabas kapitāla 
degradācija un erozija rada neatgriezenisku 
pārmaiņu risku, kas var apdraudēt dzīves 
līmeņa paaugstināšanos divu gadsimtu 
ilgumā un radīt būtiskas izmaksas.

brīdinājusi, ka turpmāka dabas kapitāla 
degradācija un erozija rada neatgriezenisku 
pārmaiņu risku, kas var apdraudēt dzīves 
līmeņa paaugstināšanos divu gadsimtu 
ilgumā un radīt būtiskas izmaksas.
__________________
1 Saskaņā ar N. Stern pārskatu par 
klimata pārmaiņu ekonomisko ietekmi, ja 
netiks veikta nekāda darbība, vispārējās 
klimata pārmaiņu izmaksas būs 
līdzvērtīgas vismaz 5 % globālā iekšzemes 
kopprodukta (IKP) zaudēšanai katru 
gadu. Iekļaujot plašākus risku un 
ietekmju veidus, šis rādītājs varētu 
palielināt izmaksas līdz 20 % no IKP.

Or. en

Grozījums Nr. 135
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Lai nākotnē būtu iespējams labi dzīvot, 
jau tagad ir jāveic steidzami un saskaņoti 
pasākumi, lai uzlabotu ekoloģisko 
izturētspēju un palielinātu ieguvumus, ko 
vides politika spēj sniegt tautsaimniecībai 
un sabiedrībai, vienlaikus ievērojot 
planētas ekoloģiskos ierobežojumus. Šajā 
programmā atspoguļota ES apņemšanās 
pārtapt par iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku, kas nodrošina izaugsmi un 
attīstību, aizsargā cilvēku veselību un 
labklājību, nodrošina pienācīgas 
darbvietas, mazina nevienlīdzību, veic 
ieguldījumus dabas kapitālā un saglabā to.

9. Lai nākotnē būtu iespējams labi dzīvot, 
jau tagad ir jāveic steidzami un saskaņoti 
pasākumi, lai uzlabotu ekoloģisko 
izturētspēju un palielinātu ieguvumus, ko 
vides politika spēj sniegt tautsaimniecībai 
un sabiedrībai, vienlaikus ievērojot 
planētas ekoloģiskos ierobežojumus. Šajā
programmā atspoguļota ES apņemšanās 
pārtapt par iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku, kas nodrošina izaugsmi un 
attīstību, aizsargā cilvēku veselību un 
labklājību, nodrošina pienācīgas 
darbvietas, mazina nevienlīdzību, veic 
ieguldījumus bioloģiskajā daudzveidībā un 
tās ietvertajos ekosistēmas pakalpojumos, 
ievērojot tās patieso vērtību un būtisko 
ieguldījumu cilvēku labklājībā un 
ekonomikas uzplaukumā, un saglabā tos.
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Or. en

Grozījums Nr. 136
Karin Kadenbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Lai nākotnē būtu iespējams labi dzīvot, 
jau tagad ir jāveic steidzami un saskaņoti 
pasākumi, lai uzlabotu ekoloģisko 
izturētspēju un palielinātu ieguvumus, ko 
vides politika spēj sniegt tautsaimniecībai 
un sabiedrībai, vienlaikus ievērojot 
planētas ekoloģiskos ierobežojumus. Šajā 
programmā atspoguļota ES apņemšanās 
pārtapt par iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku, kas nodrošina izaugsmi un 
attīstību, aizsargā cilvēku veselību un 
labklājību, nodrošina pienācīgas 
darbvietas, mazina nevienlīdzību, veic 
ieguldījumus dabas kapitālā un saglabā to.

9. Lai nākotnē būtu iespējams labi dzīvot, 
jau tagad ir jāveic steidzami un saskaņoti 
pasākumi, lai uzlabotu ekoloģisko 
izturētspēju un palielinātu ieguvumus, ko 
vides politika spēj sniegt tautsaimniecībai 
un sabiedrībai, vienlaikus ievērojot 
planētas ekoloģiskos ierobežojumus. Šajā 
programmā atspoguļota ES apņemšanās 
pārtapt par iekļaujošu ekoloģisku 
ekonomiku, kas nodrošina izaugsmi un 
attīstību, aizsargā cilvēku veselību un 
labklājību, nodrošina pienācīgas 
darbvietas, mazina nevienlīdzību, veic 
ieguldījumus bioloģiskajā daudzveidībā un
tās sniegtajos ekosistēmas 
pakalpojumos — dabas kapitālā —, 
ievērojot tā patieso vērtību un būtisko 
ieguldījumu cilvēku labklājībā un 
ekonomikas uzplaukumā, un saglabā tos.

Or. en

Grozījums Nr. 137
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Šeit izklāstītais redzējums laikposmam 
līdz 2050. gadam ir paredzēts, lai noteiktu 
rīcības virzienu līdz 2020. gadam un pēc 
tam. 2050. gadā mēs dzīvosim labi —

10. Šeit izklāstītais redzējums laikposmam 
līdz 2050. gadam ir paredzēts, lai noteiktu 
rīcības virzienu līdz 2020. gadam un pēc 
tam. 2050. gadā mēs dzīvosim labi —
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planētas ekoloģisko iespēju robežās. Mūsu 
labklājības un veselīgas vides pamatā būs 
novatoriska aprites ekonomika, kurā nekas 
netiek izšķērdēts un dabas resursi tiek 
pārvaldīti tā, lai uzlabotu sabiedrības 
izturētspēju. Zemais oglekļa dioksīda 
emisiju līmenis jau sen būs atsaistīts no 
resursu izmantojuma, nosakot ilgtspējīgas 
pasaules ekonomikas virzību.

planētas ekoloģisko iespēju robežās. Mūsu 
labklājības un veselīgas vides pamatā būs 
novatoriska aprites ekonomika —
pamatojoties uz pamatprincipu, ka „nekas 
nav radīts, nekas nav zaudēts, viss ir 
pārveidots”1 —, kurā nekas netiek 
izšķērdēts un dabas resursi tiek pārvaldīti 
tā, lai uzlabotu sabiedrības izturētspēju. 
Zemais oglekļa dioksīda emisiju līmenis, 
cik iespējams, būs atsaistīts no resursu 
izmantojuma, nosakot ilgtspējīgas pasaules 
ekonomikas virzību.

__________________
1 Antuāns Lorāns Lavuazjē.

Or. it

Grozījums Nr. 138
Erik Bánki

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Šeit izklāstītais redzējums laikposmam 
līdz 2050. gadam ir paredzēts, lai noteiktu 
rīcības virzienu līdz 2020. gadam un pēc 
tam. 2050. gadā mēs dzīvosim labi —
planētas ekoloģisko iespēju robežās. Mūsu 
labklājības un veselīgas vides pamatā būs 
novatoriska aprites ekonomika, kurā nekas 
netiek izšķērdēts un dabas resursi tiek 
pārvaldīti tā, lai uzlabotu sabiedrības 
izturētspēju. Zemais oglekļa dioksīda 
emisiju līmenis jau sen būs atsaistīts no 
resursu izmantojuma, nosakot ilgtspējīgas 
pasaules ekonomikas virzību.

10. Šeit izklāstītais redzējums laikposmam 
līdz 2050. gadam ir paredzēts, lai noteiktu 
rīcības virzienu līdz 2020. gadam un pēc 
tam. 2050. gadā mēs dzīvosim labi —
planētas ekoloģisko iespēju robežās. Mūsu 
labklājības un veselīgas vides pamatā būs 
novatoriska aprites ekonomika, kurā nekas 
netiek izšķērdēts un dabas resursi tiek 
pārvaldīti tā, lai uzlabotu sabiedrības 
izturētspēju. Bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmas pakalpojumi ir aizsargāti, 
novērtēti un atbilstoši atjaunoti. Zemais 
oglekļa dioksīda emisiju līmenis jau sen 
būs atsaistīts no resursu izmantojuma, 
nosakot ilgtspējīgas pasaules ekonomikas
virzību.

Or. en
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Grozījums Nr. 139
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Šeit izklāstītais redzējums laikposmam 
līdz 2050. gadam ir paredzēts, lai noteiktu 
rīcības virzienu līdz 2020. gadam un pēc 
tam. 2050. gadā mēs dzīvosim labi —
planētas ekoloģisko iespēju robežās. Mūsu 
labklājības un veselīgas vides pamatā būs 
novatoriska aprites ekonomika, kurā nekas 
netiek izšķērdēts un dabas resursi tiek 
pārvaldīti tā, lai uzlabotu sabiedrības 
izturētspēju. Zemais oglekļa dioksīda 
emisiju līmenis jau sen būs atsaistīts no 
resursu izmantojuma, nosakot ilgtspējīgas 
pasaules ekonomikas virzību.

10. Šeit izklāstītais redzējums laikposmam 
līdz 2050. gadam ir paredzēts, lai noteiktu 
rīcības virzienu līdz 2020. gadam un pēc 
tam. 2050. gadā mēs dzīvosim labi —
planētas ekoloģisko iespēju robežās. Mūsu 
labklājības un veselīgas vides pamatā būs 
novatoriska aprites ekonomika, kurā nekas 
netiek izšķērdēts un dabas resursi tiek 
pārvaldīti tā, lai uzlabotu sabiedrības 
izturētspēju. Zemais oglekļa dioksīda 
emisiju līmenis jau sen būs atsaistīts no 
resursu izmantojuma, nosakot ilgtspējīgas 
pasaules ekonomikas virzību. Tiesiskums 
vides jomā ir nodrošināts ES un ārpus tās. 
Vides ieguvumi ir pieejami visiem 
cilvēkiem vienādi. Apgrūtinājumi saistībā 
ar vides degradāciju ir sadalīti taisnīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Šādas pārveides īstenošanai 
nepieciešams pilnībā integrēt vides 
jautājumus citās politikas jomās, 
piemēram, enerģētikas, transporta, 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, 
ekonomikas un rūpniecības, pētniecības un 
inovāciju, nodarbinātības un sociālās 
politikas jomā, lai izveidotu saskaņotu un 
vienotu pieeju. Rīcību ES līmenī būtu 
jāpapildina ar enerģiskāku rīcību pasaules 

11. Šādas pārveides īstenošanai 
nepieciešams pilnībā integrēt vides 
jautājumus citās politikas jomās, 
piemēram, enerģētikas, transporta, 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, 
ekonomikas un rūpniecības, pētniecības un 
inovāciju, nodarbinātības un sociālās 
politikas jomā, lai izveidotu saskaņotu un 
vienotu pieeju. Rīcību ES līmenī būtu 
jāpapildina ar enerģiskāku rīcību pasaules 
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mērogā un sadarbību ar kaimiņvalstīm ar 
mērķi risināt kopējas problēmas.

mērogā un sadarbību ar kaimiņvalstīm ar 
mērķi risināt kopējas problēmas. Vēl 
svarīgāk ir tas, ka sabiedrībai kopumā, cik 
iespējams, ir jābūt iesaistītai šo problēmu 
risināšanas procesā.

Or. lt

Grozījums Nr. 141
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Šādas pārveides īstenošanai 
nepieciešams pilnībā integrēt vides 
jautājumus citās politikas jomās, 
piemēram, enerģētikas, transporta, 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, 
ekonomikas un rūpniecības, pētniecības un 
inovāciju, nodarbinātības un sociālās 
politikas jomā, lai izveidotu saskaņotu un 
vienotu pieeju. Rīcību ES līmenī būtu 
jāpapildina ar enerģiskāku rīcību pasaules 
mērogā un sadarbību ar kaimiņvalstīm ar 
mērķi risināt kopējas problēmas.

11. Šādas pārveides īstenošanai 
nepieciešams pilnībā integrēt vides 
jautājumus citās politikas jomās, 
piemēram, enerģētikas, transporta, 
lauksaimniecības, zivsaimniecības, 
ekonomikas un rūpniecības, pētniecības un 
inovāciju, nodarbinātības, tirdzniecības, 
attīstības, ārlietu un drošības politikas 
jautājumu, kā arī sociālās politikas jomā, 
lai izveidotu saskaņotu un vienotu pieeju. 
Rīcību ES līmenī būtu jāpapildina ar 
enerģiskāku rīcību pasaules mērogā un 
sadarbību ar kaimiņvalstīm ar mērķi risināt 
kopējas problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 142
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. ES ir sākusi šo pārveidi, izmantojot 
ilgtermiņa integrētas stratēģijas, lai 
apturētu bioloģiskās daudzveidības 

12. ES ir sākusi šo pārveidi, izmantojot 
ilgtermiņa integrētas stratēģijas, lai 
apturētu bioloģiskās daudzveidības 
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izzušanu, uzlabotu resursu izmantošanas 
efektivitāti un paātrinātu pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni. Komisija ir turpinājusi 
integrēt vides jautājumus un mērķus nesen 
sāktās iniciatīvās citās būtiskās politikas 
jomās, tostarp enerģētikas un transporta 
jomā, un centusies veicināt pozitīvu 
ietekmi uz vidi, veicot reformas ES 
lauksaimniecības un lauku attīstības, 
zivsaimniecības un kohēzijas politikā, 
pamatojoties uz līdzšinējiem 
sasniegumiem.

izzušanu, uzlabotu resursu izmantošanas 
efektivitāti un paātrinātu pāreju uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda 
emisiju līmeni. Komisija ir turpinājusi 
integrēt vides jautājumus un mērķus nesen 
sāktās iniciatīvās citās būtiskās politikas 
jomās, tostarp enerģētikas un transporta 
jomā, un centusies veicināt pozitīvu 
ietekmi uz vidi, veicot reformas ES 
lauksaimniecības un lauku attīstības, 
zivsaimniecības un kohēzijas politikā, 
pamatojoties uz līdzšinējiem 
sasniegumiem. Taču šajā nolūkā 
pastiprināti jāņem vērā savstarpējās 
atbilstības nosacījumu īstenošana.

Or. de

Grozījums Nr. 143
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

13. ES ir uzņēmusies daudzas 
starptautiskas vides saistības, tostarp tās, 
kas noteiktas Ilgtspējīgai attīstībai veltītajā 
ANO konferencē („Rio+20”), kur tā pauda 
atbalstu iekļaujošai ekoloģiskai 
ekonomikai kā plašākas ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas pamatam.

13. ES ir uzņēmusies daudzus juridiski 
saistošus pienākumus atbilstoši 
daudzpusējiem vides nolīgumiem, kā arī 
politiski saistošiem vides pienākumiem, 
tostarp pienākumus, kas saskaņoti
Ilgtspējīgai attīstībai veltītajā ANO 
konferencē („Rio+20”). „Rio+20” 
nobeiguma dokumentā iekļaujoša zaļā 
ekonomika atzīta kā svarīgs līdzeklis 
ilgtspējīgas attīstības sasniegšanai, un tajā 
paredzēts rīcības pamatplāns, kas ietver 
visus trīs ilgtspējīgas attīstības aspektus, 
no kuriem daudzi ir atspoguļoti šīs 
programmas prioritārajos mērķos. Ir 
panākta arī vienošanās izstrādāt 
ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), lai 
stiprinātu iestāžu sistēmu un attīstītu 
ilgtspējīgas attīstības finansēšanas 
stratēģiju. ES un tās dalībvalstīm pašreiz
jānodrošina, ka šīs saistības tiek īstenotas 
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gan iekšzemē, īstenojot iekšējās politikas, 
gan pasaulē, sniedzot ieguldījumu 
starptautiskajā darbībā.

Or. en

Grozījums Nr. 144
Margrete Auken, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. Šī programma papildina minētos 
centienus, nosakot ES prioritāros mērķus, 
kas sasniedzami laikposmā līdz 
2020. gadam.

14. Šī programma papildina minētos 
centienus, nosakot ES prioritāros mērķus, 
kas sasniedzami laikposmā līdz 
2020. gadam, un indikatīvos mērķus 
virzībā uz 2050. gadu. Tā nodrošina 
īstenošanu, mudina veikt iekšzemes 
pasākumus un palīdz virknei dalībnieku 
veikt izmaksu ziņā efektīvu izvēli par 
ieguldījumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 145
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Daudzos gadījumos rīcība šo mērķu 
sasniegšanai būs nepieciešama galvenokārt 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī saskaņā 
ar subsidiaritātes principu. Citos gadījumos 
būs vajadzīgi papildu pasākumi ES līmenī. 
Tā kā vides politika ir kopīgās 
kompetences joma Eiropas Savienībā, 
viens no šīs programmas mērķiem ir 
uzņemties kopīgu atbildību par kopīgiem 
mērķiem un uzdevumiem un nodrošināt 

15. Daudzos gadījumos rīcība šo mērķu 
sasniegšanai būs nepieciešama galvenokārt 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī saskaņā 
ar subsidiaritātes principu ar nosacījumu, 
ka sabiedrībai jādod iespēja pienācīgi 
izteikties apspriedēs par vides 
jautājumiem. Citos gadījumos būs 
vajadzīgi papildu pasākumi ES līmenī. Tā 
kā vides politika ir kopīgās kompetences 
joma Eiropas Savienībā, viens no šīs 
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godīgas konkurences nosacījumus 
uzņēmumiem un publiskajam sektoram. 
Skaidri mērķi un uzdevumi arī palīdz radīt 
izpratni par virzienu un paredzamu rīcības 
pamatu politikas veidotājiem un citām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
reģioniem un pilsētām, uzņēmumiem, 
sociālajiem partneriem un iedzīvotājiem.

programmas mērķiem ir uzņemties kopīgu 
atbildību par kopīgiem mērķiem un 
uzdevumiem un nodrošināt godīgas 
konkurences nosacījumus uzņēmumiem un 
publiskajam sektoram. Skaidri mērķi un 
uzdevumi arī palīdz radīt izpratni par 
virzienu un paredzamu rīcības pamatu 
politikas veidotājiem un citām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
reģioniem un pilsētām, uzņēmumiem, 
sociālajiem partneriem un iedzīvotājiem.

Or. lt

Grozījums Nr. 146
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 15. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15. Daudzos gadījumos rīcība šo mērķu 
sasniegšanai būs nepieciešama galvenokārt 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī saskaņā 
ar subsidiaritātes principu. Citos gadījumos 
būs vajadzīgi papildu pasākumi ES līmenī. 
Tā kā vides politika ir kopīgās 
kompetences joma Eiropas Savienībā, 
viens no šīs programmas mērķiem ir 
uzņemties kopīgu atbildību par kopīgiem 
mērķiem un uzdevumiem un nodrošināt 
godīgas konkurences nosacījumus 
uzņēmumiem un publiskajam sektoram. 
Skaidri mērķi un uzdevumi arī palīdz radīt 
izpratni par virzienu un paredzamu rīcības 
pamatu politikas veidotājiem un citām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
reģioniem un pilsētām, uzņēmumiem, 
sociālajiem partneriem un iedzīvotājiem.

15. Daudzos gadījumos rīcība šo mērķu 
sasniegšanai būs nepieciešama galvenokārt 
valsts, reģionālā vai vietējā līmenī saskaņā 
ar subsidiaritātes principu. Citos gadījumos 
būs vajadzīgi papildu pasākumi ES līmenī. 
Tā kā vides politika ir kopīgās 
kompetences joma Eiropas Savienībā, 
viens no šīs programmas mērķiem ir 
uzņemties kopīgu atbildību par kopīgiem 
mērķiem un uzdevumiem un nodrošināt 
godīgas konkurences nosacījumus 
uzņēmumiem un publiskajam sektoram. 
Skaidri mērķi un uzdevumi un labākās 
prakses apmaiņa arī palīdz radīt izpratni 
par virzienu un paredzamu rīcības pamatu 
politikas veidotājiem un citām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
reģioniem un pilsētām, uzņēmumiem, 
sociālajiem partneriem un iedzīvotājiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 147
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver ekosistēmas, kuras nodrošina 
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz ražīgām zemēm un jūrām, no 
svaiga ūdens un tīra gaisa līdz 
apputeksnēšanai, plūdu kontrolei, klimata 
regulēšanai un aizsardzībai pret dabas 
katastrofām. ES tiesību aktu ievērojamas 
daļas mērķis ir aizsargāt, saglabāt un 
paplašināt dabas kapitālu, to vidū ir Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD), Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva (JSPD), Gaisa kvalitātes 
pamatdirektīva un ar to saistītās direktīvas, 
Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva. 
Tiesību akti attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām, sugām
un biotopiem.

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, 
t. i., tās bioloģiskā daudzveidība, tostarp
ekosistēmas, kuras nodrošina būtiskas 
preces un pakalpojumus, sākot ar auglīgu 
augsni un daudzfunkcionāliem mežiem līdz 
ražīgām zemēm un jūrām, no svaiga ūdens 
un tīra gaisa līdz apputeksnēšanai, plūdu 
kontrolei, klimata regulēšanai un 
aizsardzībai pret dabas katastrofām. ES 
tiesību aktu ievērojamas daļas mērķis ir 
aizsargāt, saglabāt un paplašināt dabas 
kapitālu, to vidū ir Ūdens pamatdirektīva 
(ŪPD), Komunālo notekūdeņu attīrīšanas 
direktīva1, Nitrātu direktīva2, Jūras 
stratēģijas pamatdirektīva (JSPD), Gaisa 
kvalitātes pamatdirektīva un ar to saistītās 
direktīvas, Dzīvotņu direktīva un Putnu 
direktīva. Tiesību akti attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām,
augsnei, sugām un biotopiem.
__________________
1 Direktīva 91/271/EEK.
2 Direktīva 91/676/EEK.

Or. en

Grozījums Nr. 148
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver ekosistēmas, kuras nodrošina 
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz ražīgām zemēm un jūrām, no 
svaiga ūdens un tīra gaisa līdz 
apputeksnēšanai, plūdu kontrolei, klimata 
regulēšanai un aizsardzībai pret dabas 
katastrofām. ES tiesību aktu ievērojamas
daļas mērķis ir aizsargāt, saglabāt un 
paplašināt dabas kapitālu, to vidū ir Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD), Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva (JSPD), Gaisa kvalitātes 
pamatdirektīva un ar to saistītās direktīvas, 
Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva. 
Tiesību akti attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām, sugām 
un biotopiem.

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver ekosistēmas, kuras nodrošina 
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz ražīgām zemēm un jūrām, no 
svaiga ūdens un tīra gaisa līdz 
apputeksnēšanai, plūdu kontrolei, klimata 
regulēšanai un aizsardzībai pret dabas 
katastrofām. ES tiesību aktu apjomīgas
daļas mērķis ir aizsargāt, saglabāt un 
paplašināt dabas kapitālu, to vidū ir Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD), Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva (JSPD), Gaisa kvalitātes 
pamatdirektīva un ar to saistītās direktīvas, 
Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva. 
Tiesību akti attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām, sugām 
un biotopiem.

Or. it

Grozījums Nr. 149
Jean-Pierre Audy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver ekosistēmas, kuras nodrošina 
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz ražīgām zemēm un jūrām, no 
svaiga ūdens un tīra gaisa līdz 
apputeksnēšanai, plūdu kontrolei, klimata 
regulēšanai un aizsardzībai pret dabas 
katastrofām. ES tiesību aktu ievērojamas 

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās iedzīvotāji un tās
dabas kapitāls, kas ietver ekosistēmas, 
kuras nodrošina būtiskas preces un 
pakalpojumus, sākot ar auglīgu augsni un 
daudzfunkcionāliem mežiem līdz ražīgām 
zemēm un jūrām, no svaiga ūdens un tīra 
gaisa līdz apputeksnēšanai, plūdu 
kontrolei, klimata regulēšanai un 
aizsardzībai pret dabas katastrofām. ES 
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daļas mērķis ir aizsargāt, saglabāt un 
paplašināt dabas kapitālu, to vidū ir Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD), Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva (JSPD), Gaisa kvalitātes 
pamatdirektīva un ar to saistītās direktīvas, 
Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva. 
Tiesību akti attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām, sugām 
un biotopiem.

tiesību aktu ievērojamas daļas mērķis ir 
aizsargāt, saglabāt un paplašināt dabas 
kapitālu, to vidū ir Ūdens pamatdirektīva 
(ŪPD), Jūras stratēģijas pamatdirektīva 
(JSPD), Gaisa kvalitātes pamatdirektīva un 
ar to saistītās direktīvas, Dzīvotņu direktīva 
un Putnu direktīva. Tiesību akti attiecībā uz 
klimata pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām, sugām 
un biotopiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 150
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver ekosistēmas, kuras nodrošina
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz ražīgām zemēm un jūrām, no 
svaiga ūdens un tīra gaisa līdz 
apputeksnēšanai, plūdu kontrolei, klimata 
regulēšanai un aizsardzībai pret dabas 
katastrofām. ES tiesību aktu ievērojamas 
daļas mērķis ir aizsargāt, saglabāt un 
paplašināt dabas kapitālu, to vidū ir Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD), Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva (JSPD), Gaisa kvalitātes 
pamatdirektīva un ar to saistītās direktīvas, 
Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva. 
Tiesību akti attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām, sugām 
un biotopiem.

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver ekosistēmas, kuras nodrošina 
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz ražīgām zemēm un jūrām, no 
svaiga ūdens un tīra gaisa līdz 
apputeksnēšanai, plūdu kontrolei, klimata 
regulēšanai un aizsardzībai pret dabas 
katastrofām. ES tiesību aktu ievērojamas 
daļas mērķis ir aizsargāt, saglabāt un 
paplašināt dabas kapitālu, to vidū ir Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD), Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva (JSPD), Komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas direktīva1, Nitrātu 
direktīva2, Gaisa kvalitātes pamatdirektīva 
un ar to saistītās direktīvas, Dzīvotņu 
direktīva un Putnu direktīva. Tiesību akti 
attiecībā uz klimata pārmaiņām, 
ķīmiskajām vielām, rūpnieciskām emisijām 
un atkritumiem arī palīdz mazināt 
apdraudējumu bioloģiskajai daudzveidībai, 
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tostarp ekosistēmām, sugām un biotopiem.
__________________
1 Direktīva 91/271/EEK.
2 Direktīva 91/676/EEK.

Or. en

Grozījums Nr. 151
Elena Oana Antonescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver ekosistēmas, kuras nodrošina 
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz ražīgām zemēm un jūrām, no 
svaiga ūdens un tīra gaisa līdz 
apputeksnēšanai, plūdu kontrolei, klimata 
regulēšanai un aizsardzībai pret dabas 
katastrofām. ES tiesību aktu ievērojamas 
daļas mērķis ir aizsargāt, saglabāt un 
paplašināt dabas kapitālu, to vidū ir Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD), Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva (JSPD), Gaisa kvalitātes 
pamatdirektīva un ar to saistītās direktīvas, 
Dzīvotņu direktīva un Putnu direktīva. 
Tiesību akti attiecībā uz klimata 
pārmaiņām, ķīmiskajām vielām, 
rūpnieciskām emisijām un atkritumiem arī 
palīdz mazināt apdraudējumu bioloģiskajai 
daudzveidībai, tostarp ekosistēmām, sugām 
un biotopiem.

16. ES ekonomikas uzplaukuma un 
labklājības pamatā ir tās dabas kapitāls, kas 
ietver ekosistēmas, kuras nodrošina 
būtiskas preces un pakalpojumus, sākot ar 
auglīgu augsni un daudzfunkcionāliem 
mežiem līdz ražīgām zemēm un jūrām, no 
svaiga ūdens un tīra gaisa līdz 
apputeksnēšanai, plūdu kontrolei, klimata 
regulēšanai un aizsardzībai pret dabas 
katastrofām. ES tiesību aktu ievērojamas 
daļas mērķis ir aizsargāt, saglabāt un 
paplašināt dabas kapitālu, to vidū ir Ūdens 
pamatdirektīva (ŪPD), Jūras stratēģijas 
pamatdirektīva (JSPD), Komunālo 
notekūdeņu attīrīšanas direktīva1, Nitrātu 
direktīva2, Gaisa kvalitātes pamatdirektīva 
un ar to saistītās direktīvas, Dzīvotņu 
direktīva un Putnu direktīva. Tiesību akti 
attiecībā uz klimata pārmaiņām, 
ķīmiskajām vielām, rūpnieciskām emisijām 
un atkritumiem arī palīdz mazināt 
apdraudējumu bioloģiskajai daudzveidībai, 
tostarp ekosistēmām, sugām un biotopiem.

__________________
1 Direktīva 91/271/EEK.
2 Direktīva 91/676/EEK.

Or. en
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Grozījums Nr. 152
Ewald Stadler

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Tomēr nesen veikti novērtējumi liecina, 
ka bioloģiskā daudzveidība ES joprojām 
turpina izzust un ka vairumā ekosistēmu ir 
notikusi nopietna degradācija. ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 
2020. gadam ir noteikti mērķi un 
pasākumi, kas jāveic, lai mainītu negatīvās 
tendences un lai uzlabotu ekosistēmu 
pakalpojumus. Tā ir pilnībā jāīsteno, lai ES 
varētu sasniegt savu 2020. gada 
bioloģiskās daudzveidības pamatmērķi. Lai 
gan šajā stratēģijā ir iekļauti pasākumi, kas 
uzlabos Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas, tostarp Natura 2000 tīkla, 
īstenošanu, pamatmērķa sasniegšanai būs 
pilnībā jāīsteno visi spēkā esošie tiesību 
akti, kuru mērķis ir aizsargāt dabas 
kapitālu.

17. Tomēr nesen veikti novērtējumi liecina, 
ka bioloģiskā daudzveidība ES joprojām 
turpina izzust. ES bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijā līdz 2020. gadam 
ir noteikti mērķi un pasākumi, kas jāveic, 
lai mainītu negatīvās tendences un lai 
uzlabotu ekosistēmu pakalpojumus. Tā ir 
pilnībā jāīsteno, lai ES varētu sasniegt savu 
2020. gada bioloģiskās daudzveidības 
pamatmērķi. Lai gan šajā stratēģijā ir 
iekļauti pasākumi, kas uzlabos Putnu 
direktīvas un Dzīvotņu direktīvas, tostarp 
Natura 2000 tīkla, īstenošanu, pamatmērķa 
sasniegšanai būs pilnībā jāīsteno visi spēkā 
esošie tiesību akti, kuru mērķis ir aizsargāt 
dabas kapitālu.

Or. de

Grozījums Nr. 153
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Tomēr nesen veikti novērtējumi liecina, 
ka bioloģiskā daudzveidība ES joprojām 
turpina izzust un ka vairumā ekosistēmu ir 
notikusi nopietna degradācija. ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 
2020. gadam ir noteikti mērķi un 
pasākumi, kas jāveic, lai mainītu negatīvās 

17. Tomēr nesen veikti novērtējumi liecina, 
ka bioloģiskā daudzveidība ES joprojām 
turpina izzust un ka vairumā ekosistēmu ir 
notikusi nopietna degradācija. ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 
2020. gadam ir noteikti mērķi un 
pasākumi, kas jāveic, lai novērstu 
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tendences un lai uzlabotu ekosistēmu
pakalpojumus. Tā ir pilnībā jāīsteno, lai ES 
varētu sasniegt savu 2020. gada 
bioloģiskās daudzveidības pamatmērķi. Lai 
gan šajā stratēģijā ir iekļauti pasākumi, kas 
uzlabos Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas, tostarp Natura 2000 tīkla, 
īstenošanu, pamatmērķa sasniegšanai būs 
pilnībā jāīsteno visi spēkā esošie tiesību 
akti, kuru mērķis ir aizsargāt dabas 
kapitālu.

bioloģiskās daudzveidības izzušanu un lai
saglabātu, atjaunotu un uzlabotu
ekosistēmas un to pakalpojumus. Tā ir 
pilnībā jāīsteno, lai ES varētu sasniegt savu 
2020. gada bioloģiskās daudzveidības 
pamatmērķi. Lai gan šajā stratēģijā ir 
iekļauti pasākumi, kas uzlabos Putnu 
direktīvas un Dzīvotņu direktīvas, tostarp 
Natura 2000 tīkla, īstenošanu, pamatmērķa 
sasniegšanai būs pilnībā jāīsteno visi spēkā 
esošie tiesību akti, kuru mērķis ir aizsargāt 
dabas kapitālu.

Or. en

Grozījums Nr. 154
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Tomēr nesen veikti novērtējumi liecina, 
ka bioloģiskā daudzveidība ES joprojām 
turpina izzust un ka vairumā ekosistēmu ir 
notikusi nopietna degradācija. ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 
2020. gadam ir noteikti mērķi un
pasākumi, kas jāveic, lai mainītu negatīvās 
tendences un lai uzlabotu ekosistēmu 
pakalpojumus. Tā ir pilnībā jāīsteno, lai ES 
varētu sasniegt savu 2020. gada 
bioloģiskās daudzveidības pamatmērķi. Lai 
gan šajā stratēģijā ir iekļauti pasākumi, kas 
uzlabos Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas, tostarp Natura 2000 tīkla, 
īstenošanu, pamatmērķa sasniegšanai būs 
pilnībā jāīsteno visi spēkā esošie tiesību 
akti, kuru mērķis ir aizsargāt dabas 
kapitālu.

17. Tomēr nesen veikti novērtējumi liecina, 
ka bioloģiskā daudzveidība ES joprojām 
turpina izzust un ka vairumā ekosistēmu ir 
notikusi nopietna degradācija. ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 
2020. gadam ir noteikti mērķi un 
pasākumi, kas jāveic, lai mainītu negatīvās 
tendences un lai uzlabotu ekosistēmu
pakalpojumus. Tā ir pilnībā jāīsteno, lai ES 
varētu sasniegt savu 2020. gada 
bioloģiskās daudzveidības pamatmērķi. Lai 
gan šajā stratēģijā ir iekļauti pasākumi, kas 
uzlabos Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas, tostarp Natura 2000 tīkla, 
īstenošanu, pamatmērķa sasniegšanai būs 
pilnībā jāīsteno visi spēkā esošie tiesību 
akti, kuru mērķis ir aizsargāt dabas 
kapitālu. Tāpēc Komisijai jānodrošina, ka 
Natura 2000 tīkla saglabāšanas 
pārvaldības plāni atbilst kritērijiem, kas 
paredzēti Dzīvotņu direktīvas 6. pantā. 
Nepieciešama arī zemes īpašnieku un 
zemes lietotāju aktīva līdzdalība, lai viņus 
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iesaistītu bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas politikā.

Or. es

Grozījums Nr. 155
Pavel Poc

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. Tomēr nesen veikti novērtējumi liecina, 
ka bioloģiskā daudzveidība ES joprojām 
turpina izzust un ka vairumā ekosistēmu ir 
notikusi nopietna degradācija. ES 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijā līdz 
2020. gadam ir noteikti mērķi un 
pasākumi, kas jāveic, lai mainītu negatīvās 
tendences un lai uzlabotu ekosistēmu 
pakalpojumus. Tā ir pilnībā jāīsteno, lai ES 
varētu sasniegt savu 2020. gada 
bioloģiskās daudzveidības pamatmērķi. Lai 
gan šajā stratēģijā ir iekļauti pasākumi, kas 
uzlabos Putnu direktīvas un Dzīvotņu 
direktīvas, tostarp Natura 2000 tīkla, 
īstenošanu, pamatmērķa sasniegšanai būs 
pilnībā jāīsteno visi spēkā esošie tiesību 
akti, kuru mērķis ir aizsargāt dabas 
kapitālu.

17. Tomēr nesen veikti novērtējumi liecina, 
ka bioloģiskā daudzveidība ES joprojām 
turpina izzust un ka vairumā ekosistēmu ir 
notikusi nopietna degradācija. Invazīvas 
svešzemju sugas rada lielāku risku 
bioloģiskajai daudzveidībai, cilvēku 
veselībai un ekonomikai, nekā uzskatīts 
iepriekš. ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģijā līdz 2020. gadam ir noteikti 
mērķi un pasākumi, kas jāveic, lai mainītu 
negatīvās tendences un lai uzlabotu 
ekosistēmu pakalpojumus. Tā ir pilnībā 
jāīsteno, lai ES varētu sasniegt savu 
2020. gada bioloģiskās daudzveidības 
pamatmērķi. Lai gan šajā stratēģijā ir 
iekļauti pasākumi, kas uzlabos Putnu 
direktīvas un Dzīvotņu direktīvas, tostarp 
Natura 2000 tīkla, īstenošanu, pamatmērķa 
sasniegšanai būs pilnībā jāīsteno visi spēkā 
esošie tiesību akti, kuru mērķis ir aizsargāt 
dabas kapitālu.

Or. en

Pamatojums

The ecological and economic justifications for action are compelling. Biological invasions 
are one of the main drivers of biodiversity loss. Invasive alien species may have far-reaching 
and harmful effects on the environment and natural resources for generations. Invasive alien 
species can also affect human life and health and cause serious economic damage to 
agriculture, forestry and fisheries, which is estimated to be at least EUR 12 billion per year in 
Europe alone. Postponing effective action further will prevent the EU from achieving its own 
biodiversity conservation objectives and its global biodiversity commitments.
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Grozījums Nr. 156
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a Dalībvalstīm jāizstrādā pārvaldības 
plāni, kas ietver dažādu citu politikas 
nostādņu atšķirīgos aspektus. 
Dalībvalstīm jāņem vērā tas, ka ūdens 
resursi un konkrētas kultūras ir svarīgs 
priekšnosacījums konkrētu dzīvotņu un 
sugu sekmīgai saglabāšanai.

Or. es

Grozījums Nr. 157
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Neraugoties uz ievērojamām 
līdzšinējām pūlēm, mērķi saskaņā ar ŪPD 
līdz 2015. gadam panākt „labu ekoloģisko 
stāvokli” visticamāk var izpildīt tikai 
attiecībā uz aptuveni 53 % virszemes 
ūdensobjektiem ES. Pastāv arī risks, ka 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvas mērķis 
panākt „labu vides stāvokli” līdz 
2020. gadam varētu netikt sasniegts, cita 
starpā joprojām notiekošās pārzvejas dēļ 
un jūras piesārņojuma klātbūtnes dēļ 
Eiropas jūrās. Lai gan ES gaisa un 
rūpniecisko emisiju politika ir palīdzējusi 
samazināt daudzu veidu piesārņojumu, 
ekosistēmas joprojām cieš no pārmērīgu 
slāpekļa nosēdumu veidošanās un ozona 
piesārņojuma, kas saistīts ar transporta, 
intensīvas lauksaimniecības un 

18. Neraugoties uz ievērojamām 
līdzšinējām pūlēm, mērķi saskaņā ar ŪPD 
līdz 2015. gadam panākt „labu ekoloģisko 
stāvokli” visticamāk var izpildīt tikai 
attiecībā uz aptuveni 53 % virszemes 
ūdensobjektiem ES. Pamatojoties uz 
cilvēku regulāri izraisīto jūru un okeānu 
pārslogošanu, tostarp saistībā ar pārzveju, 
atkritumu izgāšanu un masu tūrismu,
pastāv arī risks, ka Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvas mērķis panākt „labu vides 
stāvokli” līdz 2020. gadam varētu netikt 
sasniegts. Šā iemesla dēļ obligāta ir 
stingrāk saskaņota un reglamentēta jūru 
un piekrastes teritoriju izmantošana 
atbilstoši integrētai piekrastes pārvaldībai.
Lai gan ES gaisa un rūpniecisko emisiju 
politika ir palīdzējusi samazināt daudzu 
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elektroenerģijas ražošanas radītajām 
emisijām.

veidu piesārņojumu, ekosistēmas joprojām 
cieš no pārmērīgu slāpekļa nosēdumu 
veidošanās un ozona piesārņojuma, kas 
saistīts ar transporta, intensīvas 
lauksaimniecības un elektroenerģijas 
ražošanas radītajām emisijām.

Or. de

Grozījums Nr. 158
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Neraugoties uz ievērojamām 
līdzšinējām pūlēm, mērķi saskaņā ar ŪPD 
līdz 2015. gadam panākt „labu ekoloģisko 
stāvokli” visticamāk var izpildīt tikai 
attiecībā uz aptuveni 53 % virszemes 
ūdensobjektiem ES. Pastāv arī risks, ka 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvas mērķis 
panākt „labu vides stāvokli” līdz 
2020. gadam varētu netikt sasniegts, cita 
starpā joprojām notiekošās pārzvejas dēļ un 
jūras piesārņojuma klātbūtnes dēļ Eiropas 
jūrās. Lai gan ES gaisa un rūpniecisko 
emisiju politika ir palīdzējusi samazināt 
daudzu veidu piesārņojumu, ekosistēmas 
joprojām cieš no pārmērīgu slāpekļa 
nosēdumu veidošanās un ozona 
piesārņojuma, kas saistīts ar transporta, 
intensīvas lauksaimniecības un 
elektroenerģijas ražošanas radītajām 
emisijām.

18. Neraugoties uz ievērojamām 
līdzšinējām pūlēm, mērķi saskaņā ar ŪPD 
līdz 2015. gadam panākt „labu ekoloģisko 
stāvokli” visticamāk var izpildīt tikai 
attiecībā uz aptuveni 53 % virszemes 
ūdensobjektiem ES. Tāpēc savstarpējā 
atbilstība būtu jāattiecina arī uz Ūdens 
pamatdirektīvu. Pastāv arī risks, ka Jūras 
stratēģijas pamatdirektīvas mērķis panākt 
„labu vides stāvokli” līdz 2020. gadam 
varētu netikt sasniegts, cita starpā joprojām 
notiekošās pārzvejas dēļ un jūras 
piegružojuma klātbūtnes dēļ Eiropas jūrās. 
Lai gan ES gaisa un rūpniecisko emisiju 
politika ir palīdzējusi samazināt daudzu 
veidu piesārņojumu, ekosistēmas joprojām 
cieš no pārmērīgu slāpekļa nosēdumu 
veidošanās un ozona piesārņojuma, kas 
saistīts ar transporta, intensīvas 
lauksaimniecības un elektroenerģijas 
ražošanas radītajām emisijām.

Or. de

Grozījums Nr. 159
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen
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Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Neraugoties uz ievērojamām 
līdzšinējām pūlēm, prasību saskaņā ar ŪPD 
līdz 2015. gadam panākt „labu ekoloģisko 
stāvokli” visticamāk var izpildīt tikai 
attiecībā uz aptuveni 53 % virszemes 
ūdensobjektiem ES. Pastāv arī risks, ka 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvas mērķis 
panākt „labu vides stāvokli” līdz 
2020. gadam varētu netikt sasniegts, cita 
starpā joprojām notiekošās pārzvejas dēļ un 
jūras piesārņojuma klātbūtnes dēļ Eiropas 
jūrās. Lai gan ES gaisa un rūpniecisko 
emisiju politika ir palīdzējusi samazināt 
daudzu veidu piesārņojumu, ekosistēmas 
joprojām cieš no pārmērīgu slāpekļa 
nosēdumu veidošanās un ozona 
piesārņojuma, kas saistīts ar transporta, 
intensīvas lauksaimniecības un 
elektroenerģijas ražošanas radītajām 
emisijām.

18. Neraugoties uz ievērojamām 
līdzšinējām pūlēm, prasību saskaņā ar ŪPD 
līdz 2015. gadam panākt „labu ekoloģisko 
stāvokli” visticamāk var izpildīt tikai 
attiecībā uz aptuveni 53 % virszemes 
ūdensobjektiem ES. Pastāv arī risks, ka 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvas mērķis 
panākt „labu vides stāvokli” līdz 
2020. gadam varētu netikt sasniegts, cita 
starpā joprojām notiekošās pārzvejas dēļ un 
jūras piegružojuma klātbūtnes dēļ Eiropas 
jūrās. Lai gan ES gaisa un rūpniecisko 
emisiju politika ir palīdzējusi samazināt 
daudzu veidu piesārņojumu, ekosistēmas 
joprojām cieš no pārmērīgu slāpekļa un 
sēra nosēdumu veidošanās un ozona 
piesārņojuma, kas saistīts ar transporta, 
intensīvas lauksaimniecības un 
elektroenerģijas ražošanas radītajām 
emisijām.

Or. en

Grozījums Nr. 160
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti Komisijas reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti Komisijas reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 
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kohēzijas politiku, ar kuriem vienlaikus ir 
ierosināti priekšlikumi par videi 
nekaitīgāku ES budžetu saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Piemēram, ūdens 
ekosistēmām lauku apvidos būtu jāgūst 
labums no saimniecības maksājumu 
piesaistīšanas attiecīgo ŪPD prasību 
ievērošanai, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumos par KLP reformu. Videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi —
kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu teritoriju 
izveidi un uzturēšanu.

kohēzijas politiku, ar kuriem vienlaikus ir 
ierosināti priekšlikumi par videi 
nekaitīgāku ES budžetu saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Jo īpaši 
lauksaimniecības nozarē ir liela iespēja 
samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas 
un samazināt slāpekli un fosfātus 
saturošu mēslošanas līdzekļu iekļūšanu 
gruntsūdenī. Tādējādi lauksaimniecība, 
kas vērsta uz stingru vides prasību 
ievērošanu, var ne tikai nodrošināt 
augsnes kvalitāti vai arī uzlabot to 
ilgtermiņā un saglabāt bioloģisko 
daudzveidību lauku apvidos, bet arī sniegt 
būtisku ieguldījumu gaisa un ūdens 
kvalitātes uzlabošanā. Turklāt videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi —
kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu teritoriju 
izveidi un uzturēšanu.

Or. de

Grozījums Nr. 161
Giancarlo Scottà

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti Komisijas reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 
kohēzijas politiku, ar kuriem vienlaikus ir 

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti Komisijas reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 
kohēzijas politiku, ar kuriem vienlaikus ir 
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ierosināti priekšlikumi par videi 
nekaitīgāku ES budžetu saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Piemēram, ūdens 
ekosistēmām lauku apvidos būtu jāgūst 
labums no saimniecības maksājumu 
piesaistīšanas attiecīgo ŪPD prasību 
ievērošanai, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumos par KLP reformu40. Videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi —
kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu teritoriju 
izveidi un uzturēšanu.

ierosināti priekšlikumi par videi 
nekaitīgāku ES budžetu saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Videi nekaitīgāka KLP 
veicinās arī videi labvēlīgu 
lauksaimniecības praksi — kultūru 
dažādošanu, ilggadīgo zālāju aizsardzību 
un ekoloģiski vērtīgas lauksaimniecības 
zemes un mežu teritoriju izveidi un 
uzturēšanu.

Or. it

Grozījums Nr. 162
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti Komisijas reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 
kohēzijas politiku, ar kuriem vienlaikus ir 
ierosināti priekšlikumi par videi 
nekaitīgāku ES budžetu saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Piemēram, ūdens 
ekosistēmām lauku apvidos būtu jāgūst 
labums no saimniecības maksājumu 
piesaistīšanas attiecīgo ŪPD prasību

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti Komisijas reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 
kohēzijas politiku, ar kuriem vienlaikus ir 
ierosināti priekšlikumi par videi 
nekaitīgāku ES budžetu saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Piemēram, ūdens 
ekosistēmām lauku apvidos būtu jāgūst 
labums no saimniecības maksājumu 
piesaistīšanas objektīvu un nosakāmu
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ievērošanai, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumos par KLP reformu. Videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi —
kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu teritoriju 
izveidi un uzturēšanu.

ŪPD kritēriju ievērošanai. Videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi —
kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu teritoriju 
izveidi un uzturēšanu. Ilgtspējīgas 
lauksaimniecības būtiska daļa ir 
saimniekošana ar atbildības sajūtu pret 
nākamajām paaudzēm, vienlaikus 
ietaupot resursus un nodrošinot 
ražīgumu.

Or. de

Grozījums Nr. 163
Eija-Riitta Korhola

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti Komisijas reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 
kohēzijas politiku, ar kuriem vienlaikus ir 
ierosināti priekšlikumi par videi 
nekaitīgāku ES budžetu saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Piemēram, ūdens 
ekosistēmām lauku apvidos būtu jāgūst 
labums no saimniecības maksājumu 
piesaistīšanas attiecīgo ŪPD prasību 
ievērošanai, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumos par KLP reformu. Videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi —

19. Tāpēc, lai uzlabotu ES dabas kapitāla 
ilgtspējīgu izmantošanu, būtu arī jārisina 
problēmas to izcelsmes vietā, cita starpā 
labāk integrējot dabas kapitāla mērķus citās 
politikas jomās, nodrošinot, lai politikas 
virzieni būtu saskaņoti un sniegtu papildu 
ieguvumus. Ekoloģiskie elementi, kas 
noteikti Komisijas reformas priekšlikumos, 
jo īpaši attiecībā uz ES lauksaimniecību, 
zivsaimniecību un kohēzijas politiku, ar 
kuriem vienlaikus ir ierosināti priekšlikumi 
par videi nekaitīgāku ES budžetu saskaņā 
ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Piemēram, ūdens 
ekosistēmām lauku apvidos būtu jāgūst 
labums no saimniecības maksājumu 
piesaistīšanas attiecīgo ŪPD prasību 
ievērošanai, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumos par KLP reformu. Videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi —
kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
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kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu teritoriju 
izveidi un uzturēšanu.

aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu teritoriju 
izveidi un uzturēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 164
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 19. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citās politikas jomās, nodrošinot, 
lai politikas virzieni būtu saskaņoti un 
sniegtu papildu ieguvumus. Ekoloģiskie 
elementi, kas noteikti Komisijas reformas 
priekšlikumos, jo īpaši attiecībā uz ES 
lauksaimniecību, zivsaimniecību un 
kohēzijas politiku, ar kuriem vienlaikus ir 
ierosināti priekšlikumi par videi 
nekaitīgāku ES budžetu saskaņā ar 
daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Piemēram, ūdens 
ekosistēmām lauku apvidos būtu jāgūst 
labums no saimniecības maksājumu 
piesaistīšanas attiecīgo ŪPD prasību 
ievērošanai, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumos par KLP reformu. Videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi —
kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu teritoriju 
izveidi un uzturēšanu.

19. Tāpēc, lai aizsargātu, saglabātu un 
paplašinātu ES dabas kapitālu, būtu arī 
jārisina problēmas to izcelsmes vietā, cita 
starpā labāk integrējot dabas kapitāla 
mērķus citu politikas jomu attīstībā un 
īstenošanā, nodrošinot, lai politikas 
virzieni būtu saskaņoti un sniegtu papildu 
ieguvumus. Ekoloģiskie elementi, kas 
noteikti Komisijas reformas priekšlikumos, 
jo īpaši attiecībā uz ES lauksaimniecību,
zivsaimniecību un kohēzijas politiku, ar 
kuriem vienlaikus ir ierosināti priekšlikumi 
par videi nekaitīgāku ES budžetu saskaņā 
ar daudzgadu finanšu shēmu 2014.–
2020. gadam, ir paredzēti, lai atbalstītu šo 
mērķu sasniegšanu. Piemēram, ūdens 
ekosistēmām lauku apvidos būtu jāgūst 
labums no saimniecības maksājumu 
piesaistīšanas attiecīgo ŪPD prasību 
ievērošanai, kā noteikts Komisijas 
priekšlikumos par KLP reformu. Videi 
nekaitīgāka KLP veicinās arī videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi —
kultūru dažādošanu, ilggadīgo zālāju 
aizsardzību un ekoloģiski vērtīgas 
lauksaimniecības zemes un mežu teritoriju 
izveidi un uzturēšanu.

Or. en
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Grozījums Nr. 165
Anna Rosbach

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. Attiecībā uz jūras vidi, lai gan 
jūrniecības nozare piedāvā ekonomiskās 
iespējas, sākot ar zveju, kuģošanu un
akvakultūru līdz izejvielām, jūras enerģijai 
un jūras biotehnoloģijām, ir jārūpējas, lai 
nodrošinātu, ka to izmantošana ir saderīga 
ar jūras un piekrastes ekosistēmu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu.

20. Attiecībā uz jūras vidi, lai gan jūrlietu
nozare piedāvā ekonomiskās iespējas, 
sākot ar zveju, kuģošanu un akvakultūru 
līdz izejvielām, jūras enerģijai un jūras 
biotehnoloģijām, ir jārūpējas, lai 
nodrošinātu, ka to izmantošana ir saderīga 
ar jūras un piekrastes ekosistēmu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu. Ja iespējams, iesaistītās 
personas būtu jāaicina ierosināt jaunus 
veidus, kā palīdzēt aizsargāt jūras vidi.

Or. en

Grozījums Nr. 166
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. Attiecībā uz jūras vidi, lai gan 
jūrniecības nozare piedāvā ekonomiskās 
iespējas, sākot ar zveju, kuģošanu un 
akvakultūru līdz izejvielām, jūras enerģijai 
un jūras biotehnoloģijām, ir jārūpējas, lai 
nodrošinātu, ka to izmantošana ir saderīga 
ar jūras un piekrastes ekosistēmu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu.

20. Attiecībā uz jūras vidi, lai gan jūrlietu
nozare piedāvā ekonomiskās iespējas, 
sākot ar zveju, kuģošanu un akvakultūru 
līdz izejvielām, jūras enerģijai un jūras 
biotehnoloģijām, ir jārūpējas, lai 
nodrošinātu, ka to izmantošana ir saderīga 
ar jūras un piekrastes ekosistēmu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu. Integrēta Eiropas 
piekrastes apsaimniekošana kopā ar 
ilgtspējīgu jūras teritoriālo plānošanu var 
būt efektīvs līdzeklis jūras un piekrastes 
darbību koordinēšanai un jūras vides 
dažādo uzdevumu saskaņošanai.

Or. de
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Grozījums Nr. 167
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 20. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20. Attiecībā uz jūras vidi, lai gan 
jūrniecības nozare piedāvā ekonomiskās 
iespējas, sākot ar zveju, kuģošanu un 
akvakultūru līdz izejvielām, jūras enerģijai 
un jūras biotehnoloģijām, ir jārūpējas, lai 
nodrošinātu, ka to izmantošana ir saderīga 
ar jūras un piekrastes ekosistēmu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu.

20. Attiecībā uz jūras vidi, lai gan jūrlietu
nozare piedāvā ekonomiskās iespējas, 
sākot ar zveju, kuģošanu un akvakultūru 
līdz izejvielām, jūras enerģijai un jūras 
biotehnoloģijām, ir jārūpējas, lai 
nodrošinātu, ka to izmantošana ir saderīga 
ar jūras un piekrastes ekosistēmu 
saglabāšanu un ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu. Lai saglabātu jūras 
resursus, nepieciešams panākt vienošanos 
starp dalībvalstīm un Komisiju par ES 
ūdeņu digitālo kartēšanu, iekļaujot 
aizsargājamās teritorijas un 
aizsargājamās sugas. Šajā kartē būtu 
jāiekļauj elementi, kas jāaizsargā saskaņā 
ar līgumiem un tiesību aktiem vides 
ietekmes novērtējuma jomā, piemēram, 
par dabas resursiem, bioloģisko 
daudzveidību un kultūras mantojumu. 
Starptautisko ūdeņu gadījumā, īpaši 
Vidusjūras gadījumā, Komisijai būtu 
jāaicina veikt pētījumus kā daļu no 
integrētās jūrlietu politikas.

Or. es

Grozījums Nr. 168
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 21. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. Uz ekosistēmu balstītas pieejas klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 

21. Uz ekosistēmu balstītas pieejas klimata 
pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās 
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jomā, kuras nāk par labu bioloģiskajai 
daudzveidībai un citu ekosistēmu 
pakalpojumu nodrošināšanai, būtu 
jāizmanto plašāk kā daļu no ES klimata 
pārmaiņu politikas, savukārt citi vides 
mērķi, piemēram, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un ūdens 
aizsardzība, būtu pilnībā jāņem vērā, 
pieņemot lēmumus attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju. Visbeidzot, būs 
jāievieš pasākumi, kas risinātu transporta 
izraisīta gaisa piesārņojuma un CO2
emisiju problēmas.

jomā, kuras nāk par labu bioloģiskajai 
daudzveidībai un citu ekosistēmu 
pakalpojumu nodrošināšanai, būtu 
jāizmanto plašāk kā daļu no ES klimata 
pārmaiņu politikas, savukārt citi vides 
mērķi, piemēram, bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un augsnes un
ūdens aizsardzība, būtu pilnībā jāņem vērā, 
pieņemot lēmumus attiecībā uz 
atjaunojamo enerģiju. Visbeidzot, būs 
jāievieš pasākumi, kas risinātu transporta 
izraisīta gaisa piesārņojuma un CO2
emisiju problēmas.

Or. en

Grozījums Nr. 169
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido 
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 
potenciāli nopietnu risku videi un 
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai. 
Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido 
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 
potenciāli nopietnu risku videi un 
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai.
Mākslīga augsnes sablīvēšana nelabvēlīgi 
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dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki.

ietekmē dabisko ūdens ciklu, jo virszemes 
ūdens vairs nevar iesūkties un nokļūt 
gruntsūdenī. Piemēram, augsne vairs 
nespēj uzsūkt un uzkrāt lietusūdeni, 
tādējādi palielinās ūdens aizplūšana, 
rodoties plūdiem un dzeramā ūdens 
nepietiekamībai. Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir 
sarežģīti vai dārgi labot, un tās gandrīz 
vienmēr ir saistītas ar kompromisiem starp 
dažādām sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Šā iemesla dēļ dalībvalstu
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanas 
plānošanu precīzi jānosaka apbūvei 
paredzētās teritorijas un jāierobežo to 
platība. Lai kompensētu nenovēršamo 
augsnes sablīvēšanas ietekmi lielās 
platībās, pietiekamā platībā jāizveido zaļās 
teritorijas.

Or. de

Grozījums Nr. 170
Margrete Auken, Gerben-Jan Gerbrandy, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido 
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju un 
pārtuksnešošanos. Vairāk nekā 25 % ES 
teritorijas ir skārusi ūdens izraisīta augsnes 
erozija, kas iespaido augsnes funkcijas un 
ietekmē saldūdens kvalitāti. Augsnes 
piesārņojums un pārklāšana ar mākslīgu 
segumu ir arī joprojām aktuālas problēmas. 
Domājams, ka ir piesārņots vairāk nekā 
pusmiljons teritoriju visā ES, un, kamēr tās 
nav noteiktas un novērtētas, tās turpina 
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potenciāli nopietnu risku videi un
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai. 
Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki.

radīt potenciāli nopietnus riskus videi, 
ekonomikas un sociālajai jomai, tostarp 
risku veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai. 
Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki, jo īpaši ņemot vērā 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
ūdens aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 171
Margrete Auken, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 
potenciāli nopietnu risku videi un 
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai. 

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES un 
ārpus tās apdraud vairāku būtisku 
ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu, radot 
draudus bioloģiskajai daudzveidībai un 
palielinot Eiropas neaizsargātību pret 
klimata pārmaiņām un dabas katastrofām. 
Tas arī veicina augsnes degradāciju un 
pārtuksnešošanos. Vairāk nekā 25 % ES 
teritorijas ir skārusi ūdens izraisīta augsnes 
erozija, kas iespaido augsnes funkcijas un 
ietekmē saldūdens kvalitāti. Augsnes 
piesārņojums un pārklāšana ar mākslīgu 
segumu ir arī joprojām aktuālas problēmas. 
Domājams, ka ir piesārņots vairāk nekā 
pusmiljons teritoriju visā ES, un, kamēr tās 
nav noteiktas un novērtētas, tās turpina 
radīt potenciāli nopietnu risku videi un 
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai. 
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Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki.

Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki nolūkā līdz 
2050. gadam novērst izmantotu zemes 
platību tīro pieaugumu.

Or. en

Grozījums Nr. 172
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido 
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 
potenciāli nopietnu risku videi un
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai. 
Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido 
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 
potenciāli nopietnus riskus videi, 
ekonomikas un sociālajai jomai, tostarp 
risku veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai. 
Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
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zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki.

vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki.

Or. en

Grozījums Nr. 173
Christa Klaß, Britta Reimers, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 22. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido 
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 
potenciāli nopietnu risku videi un 
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai. 
Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki.

22. Degradācija, sadrumstalotība un 
neilgtspējīga zemes izmantošana ES 
apdraud vairāku būtisku ekosistēmu 
pakalpojumu sniegšanu, radot draudus 
bioloģiskajai daudzveidībai un palielinot 
Eiropas neaizsargātību pret klimata 
pārmaiņām un dabas katastrofām. Tas arī 
veicina augsnes degradāciju. Vairāk nekā 
25 % ES teritorijas ir skārusi ūdens 
izraisīta augsnes erozija, kas iespaido 
augsnes funkcijas un ietekmē saldūdens 
kvalitāti. Augsnes piesārņojums un 
pārklāšana ar mākslīgu segumu ir arī 
joprojām aktuālas problēmas. Domājams, 
ka ir piesārņots vairāk nekā pusmiljons 
teritoriju visā ES, un, kamēr tās nav 
noteiktas un novērtētas, tās turpina radīt 
potenciāli nopietnu risku videi un 
veselībai. Katru gadu vairāk nekā 
1000 km² zemes tiek izmantoti mājokļu 
būvei, rūpniecībai, transportam vai atpūtai. 
Šīs ilgtermiņa izmaiņas ir sarežģīti vai 
dārgi labot, un tās gandrīz vienmēr ir 
saistītas ar kompromisiem starp dažādām 
sociālām, ekonomiskām un vides 
vajadzībām. Dalībvalstu lēmumi saistībā ar 
zemes izmantošanas plānošanu būtu 
jāpadara ilgtspējīgāki.

Lai risinātu pieaugošās problēmas 
saistībā ar augsnes sablīvēšanos, ES 
dalībvalstīm ir jāveic pasākumi, lai 
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samazinātu zemes platību izmantošanu 
apbūvei un veicinātu lauksaimniecības 
zemju saglabāšanu pārtikas, lopbarības 
un atjaunojamu izejmateriālu ražošanai.

Or. de

Grozījums Nr. 174
Anja Weisgerber

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās 
un ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums 
panākt „augsnes degradācijas ziņā 
neitrālu stāvokli”. ES un dalībvalstīm 
vajadzētu pārdomāt, kā vislabāk padarīt 
īstenojamas šādas saistības to attiecīgajās 
kompetences jomās un risināt augsnes 
kvalitātes problēmas ar saistošu tiesisko 
regulējumu42. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

svītrots

__________________
42 COM(2006) 232 (OV C 332, 
30.12.2006.) ir priekšlikums direktīvai, ar 
ko izveido pamatnostādnes augsnes 
aizsardzībai un groza Direktīvu 
2004/35/EK.

Or. de

Pamatojums

Augsnes aizsardzības jautājumu mērķtiecīgāk, efektīvāk un mazāk birokrātiski var risināt 
vietējā, reģionālajā un valsts līmenī, nevis Kopienas līmenī. Juridiski saistošs Eiropas 
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regulējums nebūtu savienojams ar subsidiaritātes principu.

Grozījums Nr. 175
Christa Klaß, Britta Reimers

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās un risināt augsnes kvalitātes 
problēmas ar saistošu tiesisko
regulējumu42. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti valsts 
līmeņa pasākumi, kas nodrošinās pienācīgu 
vides, sociālās un ekonomiskās ietekmes 
ievērošanu lēmumos saistībā ar zemes 
izmantošanu visos attiecīgajos līmeņos. 
„Rio+20” konferences rezultāts ir 
aicinājums panākt „augsnes degradācijas 
ziņā neitrālu stāvokli”. Šādas saistības
vislabāk varētu īstenot valsts līmenī.

Saskaņā ar subsidiaritātes principu 
augsnes kvalitātes problēmas vislabāk ir 
risināt saistoša tiesiskā regulējuma 
ietvaros valsts līmenī. Tiks noteikti arī 
mērķi attiecībā uz ilgtspējīgu zemes 
izmantošanu un augsni.

Or. de

Grozījums Nr. 176
Matthias Groote

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas 
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās un risināt augsnes kvalitātes 
problēmas ar saistošu tiesisko 
regulējumu42. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas 
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās. Ilgtspējīgai zemes un augsnes
izmantošanai jābūt visaptverošam un 
saistošam Eiropas noteikumu par augsnes 
aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas 
kopumam. Tā kā augsnes, vides un 
klimata aizsardzība ir savstarpēji 
nedalāmi saistīta, vispirms ir jāpieņem 
saistoši, Eiropas līmenī piemērojami
noteikumi, lai sasniegtu Eiropas mērķus 
klimata jomā, saglabātu bioloģisko 
daudzveidību un nodrošinātu 
lauksaimniecisko ražīgumu.

Or. de

Grozījums Nr. 177
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
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„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas 
šādas saistības to attiecīgajās 
kompetences jomās un risināt augsnes 
kvalitātes problēmas ar saistošu tiesisko 
regulējumu. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu
veikt pasākumus, lai risinātu augsnes 
kvalitātes problēmas ar saistošu tiesisko 
regulējumu. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

Or. es

Grozījums Nr. 178
Margrete Auken, Jo Leinen

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās un risināt augsnes kvalitātes 
problēmas ar saistošu tiesisko regulējumu. 
Tiks noteikti arī mērķi attiecībā uz 
ilgtspējīgu zemes izmantošanu un augsni.

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts, atzīstot zemes labas 
apsaimniekošanas ekonomisko un sociālo 
nozīmīgumu, ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu
nodrošināt, kā padarīt īstenojamas šīs
saistības to attiecīgajās kompetences jomās 
un risināt augsnes kvalitātes problēmas ar 
saistošu tiesisko regulējumu, atbalstot 
Komisijas priekšlikumu direktīvai, ar ko 
izveido pamatnostādnes augsnes 
aizsardzībai. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

Or. en
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Grozījums Nr. 179
Richard Seeber, Peter Liese

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas 
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās un risināt augsnes kvalitātes 
problēmas ar saistošu tiesisko 
regulējumu42. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas 
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās un risināt augsnes kvalitātes 
problēmas ar spēkā esošo tiesisko 
regulējumu. Tiks noteikti arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

__________________
42 COM(2006) 232 (OV C 332, 
30.12.2006.) ir priekšlikums direktīvai, ar 
ko izveido pamatnostādnes augsnes 
aizsardzībai un groza Direktīvu 
2004/35/EK.

Or. de

Grozījums Nr. 180
Gerben-Jan Gerbrandy

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 



PE508.007v01-00 68/69 AM\931263LV.doc

LV

kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas 
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās un risināt augsnes kvalitātes 
problēmas ar saistošu tiesisko regulējumu.
Tiks noteikti arī mērķi attiecībā uz 
ilgtspējīgu zemes izmantošanu un augsni.

kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts, atzīstot zemes labas 
apsaimniekošanas ekonomisko un sociālo 
nozīmīgumu, ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas 
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās un kā, izmantojot ar risku pamatotu 
pieeju, risināt augsnes kvalitātes problēmas 
ar saistošu tiesisko regulējumu, iekļaujot 
attiecīgos aspektus, kas paredzēti 
Komisijas priekšlikumā direktīvai, ar ko 
nosaka pamatnostādnes augsnes 
aizsardzībai un groza Direktīvu
2004/35/EK. Būtu jānosaka arī mērķi 
attiecībā uz ilgtspējīgu zemes izmantošanu 
un augsni.

Or. en

Grozījums Nr. 181
Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas 
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās un risināt augsnes kvalitātes 
problēmas ar saistošu tiesisko regulējumu.

23. Lai samazinātu cilvēku izraisīto 
būtiskāko slodzi uz zemi, augsni un citām 
ekosistēmām Eiropā, tiks veikti pasākumi, 
kas nodrošinās pienācīgu vides, sociālās un 
ekonomiskās ietekmes ievērošanu 
lēmumos saistībā ar zemes izmantošanu 
visos attiecīgajos līmeņos. „Rio+20” 
konferences rezultāts ir aicinājums panākt 
„augsnes degradācijas ziņā neitrālu 
stāvokli”. ES un dalībvalstīm vajadzētu 
pārdomāt, kā vislabāk padarīt īstenojamas 
šādas saistības to attiecīgajās kompetences 
jomās un risināt augsnes kvalitātes 
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Tiks noteikti arī mērķi attiecībā uz 
ilgtspējīgu zemes izmantošanu un augsni.

problēmas.

Or. nl

Grozījums Nr. 182
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Lēmuma priekšlikums
1. pielikums – 23. punkts – 42. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

42 COM(2006) 232 (OV C 332, 
30.12.2006.) ir priekšlikums direktīvai, ar 
ko izveido pamatnostādnes augsnes 
aizsardzībai un groza Direktīvu 
2004/35/EK.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Augsnes aizsardzības jautājumu mērķtiecīgāk, efektīvāk un mazāk birokrātiski var risināt 
vietējā, reģionālajā un valsts līmenī, nevis Kopienas līmenī. Juridiski saistošs Eiropas 
regulējums nebūtu savienojams ar subsidiaritātes principu.


