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Grozījums Nr. 1
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. piekrīt Komisijas analīzei, ka 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
dārgi izmaksā ne vien visai sabiedrībai, bet 
arī ekonomikas dalībniekiem nozarēs, 
kuras ir tieši atkarīgas no ekosistēmu 
pakalpojumiem un dabas resursu 
ilgtermiņa pieejamības un daudzveidības; 
turklāt piekrīt tam, ka uz dabas resursiem 
balstītai inovācijai un pasākumiem 
ekosistēmu atjaunošanai un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai piemīt 
ievērojams potenciāls, lai radītu jaunas 
prasmes, darba vietas un uzņēmējdarbības 
iespējas;

1. piekrīt Komisijas analīzei, ka 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
dārgi izmaksā ne vien visai sabiedrībai, bet 
arī ekonomikas dalībniekiem nozarēs, 
kuras ir tieši atkarīgas no ekosistēmu 
pakalpojumiem un dabas resursu 
ilgtermiņa pieejamības un daudzveidības, 
piemēram, tūrisma nozarē un terciārā 
sektora nozarēs kopumā, kādu Eiropas 
Savienībā ir vairums; turklāt piekrīt tam, 
ka uz dabas resursiem balstītai inovācijai 
un pasākumiem ekosistēmu atjaunošanai 
un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai 
piemīt ievērojams potenciāls, lai radītu 
jaunas prasmes, darba vietas un 
uzņēmējdarbības iespējas; šajā sakarā 
Eiropas iestādēm vajadzētu iesaistīt 
jauniešus, jo tos īpaši uztrauc vides 
aizsardzības problēmas, un tiem kā ES 
nākamajai paaudzei ir lielas bažas šajā 
jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. piekrīt Komisijas analīzei, ka 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
dārgi izmaksā ne vien visai sabiedrībai, bet 
arī ekonomikas dalībniekiem nozarēs, 
kuras ir tieši atkarīgas no ekosistēmu 

1. piekrīt Komisijas analīzei, ka 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
dārgi izmaksā ne vien visai sabiedrībai, bet 
arī ekonomikas dalībniekiem nozarēs, 
kuras ir tieši atkarīgas no ekosistēmu 
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pakalpojumiem un dabas resursu 
ilgtermiņa pieejamības un daudzveidības; 
turklāt piekrīt tam, ka uz dabas resursiem 
balstītai inovācijai un pasākumiem 
ekosistēmu atjaunošanai un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai piemīt 
ievērojams potenciāls, lai radītu jaunas 
prasmes, darba vietas un uzņēmējdarbības 
iespējas;

pakalpojumiem un dabas resursu 
ilgtermiņa pieejamības un daudzveidības; 
turklāt piekrīt tam, ka uz dabas resursiem 
balstītai inovācijai un pasākumiem 
ekosistēmu atjaunošanai un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai piemīt 
ievērojams potenciāls, lai radītu jaunas 
prasmes, darba vietas un uzņēmējdarbības 
iespējas; atzīmē, ka bioloģiskās 
daudzveidības milzīgā ekonomiskā vērtība 
nodrošina vērā ņemamu atdevi no tās 
saglabāšanai piešķirtajiem 
nenovērtējamajiem ieguldījumiem;

Or. lt

Grozījums Nr. 3
Jens Rohde

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tomēr pauž nožēlu, ka Komisija 
patiesībā nav izanalizējusi to, kāpēc 
pašreizējie pūliņi nav devuši rezultātus un 
vai ir pieejami citi, iespējams, efektīvāki 
instrumenti, lai nebūtu atkārtoti jāievieš 
pašreizējie pasākumi, kas līdz šim nav 
izrādījušies veiksmīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a pauž nožēlu par to, ka, neraugoties uz 
veiktajiem pasākumiem bioloģiskās 
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daudzveidības zuduma apturēšanā, tikai 
17 % dzīvotņu un sugu ES un 11 % 
nozīmīgu ekosistēmu, ko aizsargā ar ES 
tiesību aktiem, ir labvēlīgā stāvoklī;

Or. ro

Grozījums Nr. 5
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina Komisiju strādāt vēl intensīvāk, 
integrējot bioloģisko daudzveidību citu ES 
politikas virzienu izstrādes, īstenošanas un 
finansēšanas procesā, tādējādi vairāk 
saskaņojot ES nozaru un budžeta politikas 
virzienus un nodrošinot atbilstību 
obligātajām saistībām par bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību;

2. aicina Komisiju strādāt vēl intensīvāk, 
integrējot bioloģisko daudzveidību citu ES 
politikas virzienu izstrādes, īstenošanas un 
finansēšanas procesā, tādējādi vairāk 
saskaņojot ES nozaru un budžeta politikas 
virzienus un nodrošinot atbilstību 
obligātajām saistībām par bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību; aicina 
palielināt finansējumu dabas aizsardzības 
pasākumiem gan ES, gan valsts līmenī;

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Jens Rohde

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a tomēr uzsver, ka bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas pasākumiem 
saskaņā ar nozaru politiku nevajadzētu 
radīt papildu administratīvo un regulatīvo 
slogu iesaistītajiem dalībniekiem, 
piemēram, lauksaimniecības nozarei, un 
uzskata, ka attiecībā uz KLP ierosināto 
apzaļumošanas aspektu uzmanību 
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jāturpina koncentrēt uz stimuliem 
individuāliem lauksaimniekiem 
ilgtspējīgākas aktīvas lauksaimnieciskās 
ražošanas jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ir īpaši svarīgi saglabāt 
visu līdz 2020. gadam kā aizsargājamo ES 
dzīvotņu un sugu noteikto statusu, to 
skaitā teritorijām Natura 2000 tīklā un 
ārpus tā, lai nodrošinātu visām dzīvotnēm 
un sugām labvēlīgus aizsardzības 
apstākļus līdz 2050. gadam;

Or. lt

Grozījums Nr. 8
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka, lai mērķi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas jomā būtu 
efektīvi, tie jāīsteno ar konkrētiem 
pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Romana Jordan Cizelj
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka zaļās 
infrastruktūras stratēģiju Komisija plāno 
izstrādāt tikai 2012. gadā, turpretim 
enerģijas un transporta koridori jau ir 
noteikti Eiropas infrastruktūras paketes 
priekšlikumā; tādēļ aicina Komisiju 
paātrināt darbu pie zaļās infrastruktūras 
stratēģijas un nodrošināt ierosinātā 
2. mērķa realizāciju;

3. pauž nožēlu par to, ka zaļās 
infrastruktūras stratēģiju Komisija plāno 
izstrādāt tikai 2012. gadā, turpretim 
enerģijas un transporta koridori jau ir 
noteikti Eiropas infrastruktūras paketes 
priekšlikumā; tādēļ aicina Komisiju 
paātrināt darbu pie zaļās infrastruktūras 
stratēģijas un nodrošināt ierosinātā 
2. mērķa realizāciju; piekrīt, ka ir 
maksimāli jāpalielina sinerģija starp 
enerģētikas, transporta un IKT 
projektiem, lai ierobežotu negatīvo ietekmi 
uz bioloģisko daudzveidību, un ka ar ES 
līdzekļiem jāfinansē tikai tie pasākumi, 
kuri ir saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem un attiecīgajām ES politiskajām 
nostādnēm;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka pašreizējos ES tiesību 
aktos noteikto bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas pasākumu apmēru nedrīkst 
samazināt;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Reinhard Bütikofer
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Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzīst, ka, neapdraudot bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas mērķu 
īstenošanu, ir iespējams īstenot un ir 
jāīsteno ekonomika, kuras pamatā ir tikai 
no atjaunojamiem enerģijas avotiem 
iegūta enerģija, un ka gluži pretēji šāda 
ekonomika veicinātu šo mērķu 
īstenošanu; šajā sakarā uzskata par 
vajadzīgu ieviest turpmākus aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz enerģijas 
ražošanā izmantotās biomasas avotiem, 
efektivitāti un daudzumu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc 
nav izdevies apturēt visā pasaulē pastāvošo 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
un ekosistēmas degradācijas tendenci, ir 
nepilnīgā izpratne par bioloģiskās 
daudzveidības komplicētību un tās daļu 
savstarpējo mijiedarbību un mijiedarbību 
ar dzīvo vidi, tostarp bioloģiskās 
daudzveidības vērtību esošajām un 
nākamajām cilvēces paaudzēm; vēlreiz 
uzsver, ka zinātne par bioloģisko 
daudzveidību ir nepieciešamais pamats 
jebkuras politikas īstenošanai;

4. uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc 
nav izdevies apturēt visā pasaulē pastāvošo 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
un ekosistēmas degradācijas tendenci, ir 
nepilnīgā izpratne par bioloģiskās 
daudzveidības komplicētību un tās daļu 
savstarpējo mijiedarbību un mijiedarbību 
ar dzīvo vidi, tostarp bioloģiskās 
daudzveidības vērtību esošajām un 
nākamajām cilvēces paaudzēm; vēlreiz 
uzsver, ka zinātne par bioloģisko 
daudzveidību ir nepieciešamais pamats 
jebkuras politikas īstenošanai; uzskata, ka 
nespēja apturēt bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu ir nepieņemama gan ētisku, gan 
ekonomisku apsvērumu dēļ, jo turpmākās 
paaudzes nevarēs gūt labumu no 
normālas ekosistēmu darbības un dabas 
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bagātību radītās labklājības;

Or. lt

Grozījums Nr. 13
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc 
nav izdevies apturēt visā pasaulē pastāvošo 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
un ekosistēmas degradācijas tendenci, ir 
nepilnīgā izpratne par bioloģiskās 
daudzveidības komplicētību un tās daļu 
savstarpējo mijiedarbību un mijiedarbību 
ar dzīvo vidi, tostarp bioloģiskās 
daudzveidības vērtību esošajām un 
nākamajām cilvēces paaudzēm; vēlreiz 
uzsver, ka zinātne par bioloģisko
daudzveidību ir nepieciešamais pamats 
jebkuras politikas īstenošanai;

4. uzskata, ka viens no iemesliem, kāpēc 
nav izdevies apturēt visā pasaulē pastāvošo 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
un ekosistēmas degradācijas tendenci, ir 
nepilnīgā izpratne par bioloģiskās 
daudzveidības komplicētību un tās daļu 
savstarpējo mijiedarbību un mijiedarbību 
ar dzīvo vidi, tostarp bioloģiskās 
daudzveidības vērtību esošajām un 
nākamajām cilvēces paaudzēm; vēlreiz 
uzsver, ka zinātne par bioloģisko 
daudzveidību ir nepieciešamais pamats 
jebkuras politikas īstenošanai, kā arī 
vajadzību turpināt vairot sabiedrības 
informētību un noteikt saistošas 
apņemšanās, lai sekmētu ekosistēmu 
apdraudētā stāvokļa pagriešanu pretējā 
virzienā;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Jens Rohde

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. tāpēc uzsver nepieciešamību vairāk 
ieguldīt bioloģiskās daudzveidības 
pētniecībā, arī ar „Apvārsnis 2020” 

5. tāpēc uzsver nepieciešamību vairāk 
ieguldīt bioloģiskās daudzveidības 
pētniecībā saskaņā ar programmu 
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palīdzību, kas, no vienas puses, ļaus labāk 
izprast bioloģisko daudzveidību, un, no 
otras puses, ar inovatīvu koncepciju 
palīdzību sekmēs jaunu un uzlabotu 
politikas virzienu un pārvaldības stratēģiju 
izstrādi;

„Apvārsnis 2020” un vēl vienu vai 
vairākām būtiskām sabiedrības 
problēmām, lai izvairītos no pētniecības 
politikas sadrumstalotības; uzskata, ka 
šādu iespējamu līdzekļu palielinājumu 
bioloģiskās daudzveidības pētniecībai
varētu sasniegt, kopumā izmantojot 
pašreizējos līdzekļus, ņemot vērā to zemo 
apgūšanas līmeni; uzskata, ka pētniecība,
no vienas puses, varētu ļaut labāk izprast 
bioloģisko daudzveidību, un, no otras 
puses, ar inovatīvu koncepciju palīdzību 
sekmēt jaunu un uzlabotu politikas virzienu 
un pārvaldības stratēģiju izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. tāpēc uzsver nepieciešamību vairāk 
ieguldīt bioloģiskās daudzveidības 
pētniecībā, arī ar „Apvārsnis 2020” 
palīdzību, kas, no vienas puses, ļaus labāk 
izprast bioloģisko daudzveidību, un, no 
otras puses, ar inovatīvu koncepciju 
palīdzību sekmēs jaunu un uzlabotu 
politikas virzienu un pārvaldības stratēģiju 
izstrādi;

5. tāpēc uzsver nepieciešamību vairāk 
ieguldīt bioloģiskās daudzveidības, vides 
aizsardzības un ekoloģijas pētniecībā, arī 
ar „Apvārsnis 2020” palīdzību, kas, no 
vienas puses, ļaus labāk izprast bioloģisko 
daudzveidību un tās nozīmi visos cilvēku 
darbību aspektos, un, no otras puses, ar 
inovatīvu koncepciju palīdzību sekmēs 
jaunu un uzlabotu politikas virzienu, kā arī
pārvaldības un attīstības stratēģiju izstrādi;

Or. en

Grozījums Nr. 16
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir svarīgi, īpaši pašreizējos 
ekonomikas apstākļos, ES iedzīvotājiem 
apliecināt, ka bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība nav pretrunā ilgtspējīgai 
ekonomikas un sociālajai attīstībai; šajā 
sakarā prasa veicināt sekmīgus projektus 
un izplatīt sabiedrībā informāciju par 
iespēju īstenot videi labvēlīgu ekonomiku 
teritorijās ar nozīmīgu dabas un kultūras 
mantojumu, piemēram, Natura 2000 
tīklā;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
precizēt biodegvielu ražošanas ietekmi, 
tajā skaitā netiešas zemes izmantošanas 
ietekmi, uz bioloģisko daudzveidību;

Or. nl

Grozījums Nr. 18
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanas sakarā ir vajadzīga 
daudznozaru un pārrobežu pētniecības 
pieeja, jo bioloģiskā daudzveidība ir cieši 
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saistīta ar ekoloģiju, ģenētiku, 
epidemioloģiju, klimata zinātni, 
ekonomiku, sociālo antropoloģiju, 
teorētisko modelēšanu utt.; uzsver, ka ir 
vajadzīgas uz zinātni pamatotas politiskās 
nostādnes ekosistēmu un dabas resursu 
ilgtspējīgas pārvaldības jomā, īpaši 
ekonomiski un sociāli svarīgajās 
lauksaimniecības, zivsaimniecības un 
mežsaimniecības nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b pieprasa noteikt ilgtspējīguma 
kritērijus cietajām biodegvielām;

Or. nl

Grozījums Nr. 20
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata par būtisku, lai pieejamie 
zinātniskie dati par bioloģisko 
daudzveidību, labas prakses piemēri tam, 
kā apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, un informācija par pašas 
dabas nodrošinātu inovāciju potenciālu 
kļūtu plašāk zināma un izplatīta starp 
politikas veidotājiem un galvenajām 
ieinteresētajām personām;

6. uzskata par būtisku, lai pieejamie 
zinātniskie dati par bioloģisko 
daudzveidību, labas prakses piemēri tam, 
kā apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, un informācija par pašas 
dabas nodrošinātu inovāciju potenciālu 
kļūtu plašāk zināma un izplatīta starp 
politikas veidotājiem un galvenajām 
ieinteresētajām personām, jo šādām 
informācijas un komunikāciju 
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tehnoloģijām vajadzētu būt izšķirošām, lai 
sekmētu jaunu iespēju un instrumentu 
nodrošināšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ioannis A. Tsoukalas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata par būtisku, lai pieejamie 
zinātniskie dati par bioloģisko 
daudzveidību, labas prakses piemēri tam, 
kā apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, un informācija par pašas 
dabas nodrošinātu inovāciju potenciālu 
kļūtu plašāk zināma un izplatīta starp 
politikas veidotājiem un galvenajām 
ieinteresētajām personām;

6. uzskata par būtisku, lai pieejamie 
zinātniskie dati par bioloģisko 
daudzveidību, paraugprakses piemēri tam, 
kā apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību, un informācija par pašas 
dabas nodrošinātu inovāciju un attīstības 
potenciālu kļūtu plašāk zināma un izplatīta 
starp politikas veidotājiem un galvenajām 
ieinteresētajām personām;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Romana Jordan Cizelj

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka ir būtiski, lai pieejamie 
zinātniskie dati par bioloģisko 
daudzveidību, labas prakses piemēri 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 
apturēšanai un informācija par tādu 
inovāciju iespējām, kurās izmantoti dabas 
resursi, kļūtu labāk zināmi un tos 
apspriestu politikas veidotāji un galvenās 
ieinteresētās personas; tāpēc atzinīgi vērtē 
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Komisijas izveidoto ES Uzņēmējdarbības 
un bioloģiskās daudzveidības platformu, 
kā arī mudina Komisiju turpināt attīstīt šo 
platformu un ciešāku sadarbību starp 
administrāciju un Eiropas uzņēmumiem, 
arī MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pieprasa, lai Eiropas bioloģiskās 
daudzveidības informācijas sistēmas 
(BISE) tīmekļa portāls būtu pieejams 
visās ES oficiālajās valodās, lai sekmētu 
datu un informācijas apmaiņu;

Or. ro

Grozījums Nr. 24
Vicky Ford

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina dalībvalstis steidzami pārskatīt 
Dzīvotņu direktīvas īstenošanu, kas 
daudzām dalībvalstīm rada izmaksu ziņā 
lielu un laikietilpīgu birokrātisko slogu;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Silvia-Adriana Ţicău
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Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju un dalībvalstis apsvērt 
nākšanu klajā ar grafiku, kā daļu no 
īpašiem pasākumiem, Eiropā sniegto 
ekosistēmu pakalpojumu kartēšanai un 
izvērtēšanai, kas ļautu veikt mērķtiecīgus 
un efektīvus pasākumus, lai apturētu 
bioloģiskās daudzveidības degradāciju un 
ekosistēmu pakalpojumu sniegšanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 26
Vicky Ford

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju apsvērt, vai uzsvara 
palielināšanai uz ietekmes mazināšanas 
pasākumiem (tostarp nodrošinot vairāk 
dzīvotņu, uzlabojot dzīvotnes, veicot 
izmaiņas sugu pielāgošanai utt.) pretēji 
pamatojuma dokumentu izstrādei, datu 
apkopošanai un sugu aizsardzībai uz 
vietas būtu labvēlīgāka ietekme uz 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Vicky Ford

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina Komisiju pārskatīt to, vai 
pašreizējais regulējums ir pietiekami 
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stimulējošs, lai ar stratēģijām veicinātu 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un 
ierosinātu izmaksu ziņā efektīvus 
risinājumus, izdevumus bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas jomā 
pārnesot no birokrātijas uz aizsardzības 
un veicināšanas pasākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Vicky Ford

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d aicina Komisiju pārskatīt Eiropas 
aizsargājamo sugu kategorijas un 
nodrošināt, ka uzmanība ir pievērsta 
visapdraudētākajām sugām;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Maria Badia i Cutchet

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu saskaņā 
ar „ES 2020” stratēģiju veikt videi kaitīgu 
subsīdiju reformu, tās pakāpeniski atceļot 
un likvidējot, un piekrīt tam, ka labi 
izstrādāti tirgus instrumenti, ar kuriem 
iecerēts internalizēt ārējās izmaksas, kas 
saistītas ar patēriņa un ražošanas darbību 
ietekmi uz vidi, palīdz sasniegt mērķi —
apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, ja vien šos instrumentus 
pielieto kopā ar stimuliem, kas veicina 

7. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu saskaņā 
ar „ES 2020” stratēģiju veikt videi kaitīgu 
subsīdiju reformu, tās pakāpeniski atceļot 
un likvidējot, un piekrīt tam, ka labi 
izstrādāti tirgus instrumenti, ar kuriem 
iecerēts internalizēt ārējās izmaksas, kas 
saistītas ar patēriņa un ražošanas darbību 
ietekmi uz vidi, palīdz sasniegt mērķi —
apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, ja vien šos instrumentus 
pielieto kopā ar stimuliem, kas veicina 
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videi labvēlīgus ieguldījumus attiecīgajās 
nozarēs;

videi labvēlīgus ieguldījumus attiecīgajās 
nozarēs; ņemot vērā sarunas par 
daudzgadu finanšu shēmu (MFF) 2014.–
2020. gadam, Eiropas Komisijai vajadzētu 
paturēt prātā, ka ir jānodrošina pienācīgi 
finanšu līdzekļi, lai pilnībā īstenotu 
bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 
mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu saskaņā 
ar „ES 2020” stratēģiju veikt videi kaitīgu 
subsīdiju reformu, tās pakāpeniski atceļot 
un likvidējot, un piekrīt tam, ka labi 
izstrādāti tirgus instrumenti, ar kuriem 
iecerēts internalizēt ārējās izmaksas, kas 
saistītas ar patēriņa un ražošanas darbību 
ietekmi uz vidi, palīdz sasniegt mērķi —
apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, ja vien šos instrumentus 
pielieto kopā ar stimuliem, kas veicina 
videi labvēlīgus ieguldījumus attiecīgajās 
nozarēs;

7. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu saskaņā 
ar „ES 2020” stratēģiju veikt videi kaitīgu 
subsīdiju reformu, tās pakāpeniski atceļot 
un likvidējot, un piekrīt tam, ka labi 
izstrādāti tirgus instrumenti, ar kuriem 
iecerēts internalizēt ārējās izmaksas, kas 
saistītas ar patēriņa un ražošanas darbību 
ietekmi uz vidi, palīdz sasniegt mērķi —
apturēt bioloģiskās daudzveidības 
samazināšanos, un ka šos instrumentus var 
pielietot kopā ar stimuliem, kas veicina 
videi labvēlīgus ieguldījumus attiecīgajās 
nozarēs;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
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apņemties pieņemt integrētas stratēģijas, 
lai noskaidrotu katra ģeogrāfiskā 
apgabala dabas vērtības un kultūras 
mantojuma īpatnības, kā arī vajadzīgos 
apstākļus to saglabāšanai. Lai saglabātu 
bioloģisko daudzveidību un visas sugas, ir 
jāņem vērā īpašās ekosistēmas, kas ietver 
lauksaimniecības, ūdens un citus 
vajadzīgos obligātos apstākļus;

Or. es

Grozījums Nr. 32
Silvia-Adriana Ţicău

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a ņemot vērā to, ka saistībā ar 
rūpnieciskajām un lauksaimnieciskajām 
darbībām, kā arī klimata pārmaiņām 
dzeramais ūdens ir kļuvis par ierobežotu 
resursu, aicina Komisiju un dalībvalstis 
līdz 2012. gada 30. jūnijam pieņemt ES 
mēroga stratēģiju un rīcības plānu 
attiecībā uz dzeramā ūdens aizsardzību un 
efektīvu izmantošanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atzīst, ka bioloģiskā daudzveidība un 
ekosistēmu pakalpojumi sniedz būtiskus 
nemateriālus ieguvumus nozaru darbībai 
un citiem ekonomikas dalībniekiem; 
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aicina privāto sektoru pārstāvošās 
struktūras ierosināt priekšlikumus 
attiecībā uz to, kā vislabāk nozīmīgā 
mērogā saglabāt un atjaunot bioloģisko 
daudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Bendt Bendtsen

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a aicina Komisiju pastāvīgi veikt 
pētījumus par jaunu un pašreizējo 
politisko nostādņu, tostarp ES aizlieguma 
pārdot no roņveidīgajiem iegūtus 
izstrādājumus, ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību ES dalībvalstīs un 
iesaistītajās valstīs, to skaitā EBTA un 
OCTA dalībvalstīs;

Or. da

Grozījums Nr. 35
Reinhard Bütikofer

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b atzinīgi vērtē centienus izstrādāt 
metodoloģiju, ar ko noteikt produktu un 
ekonomisko darbību radītā ekoloģiskās 
pēdas nospieduma ietekmi uz bioloģisko 
daudzveidību; ņem vērā tādus jēdzienus 
kā „nav bioloģiskās daudzveidības 
zuduma” vai „bioloģiskās daudzveidības 
kompensēšana”; uzskata, ka tas nav 
pretrunā stratēģijām, ar kurām novērš un 
mazina negatīvo ietekmi un kuras, kad 
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vien iespējams, jāizvēlas vispirms.

Or. en


