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Grozījums Nr. 1
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir jābūt savstarpējai 
atbilstībai starp vides, veselības un 
teritorijas plānošanas politikas jomām un 
jāuzlabo sadarbība starp reģioniem un 
pārrobežu līmenī, lai notiktu līdzsvarota 
attīstība starp pilsētu un piepilsētu 
teritorijām, mežu un laiku teritorijām; 
uzskata, ka labvēlīgi ir tādi pasākumi, kas 
ļauj izvairīties no zemes izmantošanas
mērķu mainīšanas, jo īpaši nolūkā ražot 
biodegvielu;

1. atzīst, ka klimata pārmaiņas, 
bioloģiskās daudzveidības zudums un 
pārmērīgs dabas resursu patēriņš ir 
problēmas, kas ietekmē katru ES pilsoni 
gan pilsētu, gan lauku teritorijās, un ka ir 
nepieciešama rīcība visos pārvaldes 
līmeņos, lai samazinātu šo ietekmi; 
uzskata, ka ir jānodrošina sinerģijas starp 
kohēzijas politiku un vides, veselības un 
teritorijas plānošanas politikas jomām un 
jāuzlabo sadarbība starp vietējām 
pašvaldībām, reģioniem un pārrobežu 
līmenī, lai notiktu līdzsvarota attīstība starp 
pilsētu un piepilsētu teritorijām, mežu un 
laiku teritorijām; uzskata, ka labvēlīgi ir 
tādi pasākumi, kas ļauj izvairīties no 
izmaiņām zemes izmantojumā, jo īpaši 
nolūkā ražot biodegvielu;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir jābūt savstarpējai 
atbilstībai starp vides, veselības un 
teritorijas plānošanas politikas jomām un 
jāuzlabo sadarbība starp reģioniem un 
pārrobežu līmenī, lai notiktu līdzsvarota 
attīstība starp pilsētu un piepilsētu 
teritorijām, mežu un laiku teritorijām; 

1. uzskata, ka ir jābūt savstarpējai 
atbilstībai starp vides, veselības un 
teritorijas plānošanas politikas jomām un 
jāuzlabo sadarbība starp reģioniem un 
pārrobežu līmenī, lai notiktu līdzsvarota 
attīstība starp dažādiem zemes 
izmantošanas veidiem, vienlaikus uzsverot 
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uzskata, ka labvēlīgi ir tādi pasākumi, kas 
ļauj izvairīties no zemes izmantošanas 
mērķu mainīšanas, jo īpaši nolūkā ražot 
biodegvielu;

nepieciešamību samazināt pilsētu 
izplešanos; uzskata, ka labvēlīgi ir tādi 
pasākumi, kas ļauj izvairīties no zemes 
izmantošanas mērķu mainīšanas, jo īpaši 
nolūkā audzēt monokultūras un ražot 
biodegvielu;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir jābūt savstarpējai 
atbilstībai starp vides, veselības un 
teritorijas plānošanas politikas jomām un 
jāuzlabo sadarbība starp reģioniem un 
pārrobežu līmenī, lai notiktu līdzsvarota 
attīstība starp pilsētu un piepilsētu 
teritorijām, mežu un laiku teritorijām; 
uzskata, ka labvēlīgi ir tādi pasākumi, kas 
ļauj izvairīties no zemes izmantošanas 
mērķu mainīšanas, jo īpaši nolūkā ražot 
biodegvielu;

1. uzskata, ka ir jābūt savstarpējai 
atbilstībai starp vides, veselības un 
teritorijas plānošanas politikas jomām un 
jāuzlabo sadarbība starp reģioniem un 
pārrobežu līmenī, lai notiktu līdzsvarota 
attīstība starp pilsētu un piepilsētu 
teritorijām, mežu un laiku teritorijām; 
uzskata, ka jāizvērtē pasākumi, kas regulē 
izmaiņas zemes izmantojumā, jo īpaši 
nolūkā ražot biodegvielu;

Or. it

Grozījums Nr. 4
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka ir jābūt savstarpējai 
atbilstībai starp vides, veselības un 
teritorijas plānošanas politikas jomām un 
jāuzlabo sadarbība starp reģioniem un
pārrobežu līmenī, lai notiktu līdzsvarota 

1. uzskata, ka ir jābūt savstarpējai 
atbilstībai starp vides, veselības un 
teritorijas plānošanas politikas jomām un 
jāuzlabo sadarbība starp reģioniem,
pārrobežu līmenī un attiecībā uz 
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attīstība starp pilsētu un piepilsētu 
teritorijām, mežu un laiku teritorijām; 
uzskata, ka labvēlīgi ir tādi pasākumi, kas 
ļauj izvairīties no zemes izmantošanas 
mērķu mainīšanas, jo īpaši nolūkā ražot 
biodegvielu;

makroreģionālām stratēģijām, lai notiktu 
līdzsvarota attīstība starp pilsētu un 
piepilsētu teritorijām, mežu un laiku 
teritorijām; uzskata, ka labvēlīgi ir tādi 
pasākumi, kas ļauj izvairīties no zemes 
izmantošanas mērķu mainīšanas, jo īpaši 
nolūkā ražot biodegvielu;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
1.a (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver ilgtspējīgas zemes pārvaldības 
un dabas rezervātu potenciālu radīt vidi 
saaudzējošas darbavietas un to labvēlīgo 
ietekmi uz vietējām ekonomikām un darba 
tirgiem, jo īpaši lauku teritorijās;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām un
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerības, lai 
labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un 
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas;

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām,
reģionālajām iestādēm un vietējām 
kopienas grupām, kā arī atbalstīt publiskā 
un privātā sektora partnerības, lai labāk 
tiktu īstenoti ES tiesību akti attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un 
rūpniecības nozari, lai ātri izstrādātu 
novatoriskas tehnoloģijas, kas veicina 
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atkritumu pārstrādi un resursu 
izmantošanas efektivitāti, un jāuzlabo 
plānošana, lai samazinātu minerālu un 
minerālo materiālu ieguves ietekmi;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerības, lai 
labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un 
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas;

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerības, lai 
labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; aicina 
dalībvalstis stiprināt reģionālo un vietējo 
iestāžu lomu programmas pārvaldībā un 
īstenošanā; ierosina pieņemt vietējās 
attīstības metodoloģiju, kuras pamatā ir 
vietējās partnerības, jo īpaši attiecībā uz 
projektiem, kas saistīti ar pilsētu, lauku 
un pārrobežu jautājumiem; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un 
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Vincenzo Iovine

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
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sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerības, lai 
labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un 
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas;

sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerības, lai 
labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un 
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas, un 
jāizveido alternatīvas atkritumu 
likvidēšanas sistēmas, kas ir videi 
nekaitīgas un pilnībā atbilst Atkritumu 
pamatdirektīvai;

Or. it

Grozījums Nr. 9
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerības, lai 
labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un 
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas;

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerības, lai 
labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; mudina 
izmantot Eiropas finansējumu, lai 
izveidotu integrētas atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un 
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas;

Or. ro

Grozījums Nr. 10
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
2. punkts



PE480.766v01-00 8/19 AM\890695LV.doc

LV

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt
publiskā un privātā sektora partnerības, 
lai labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un 
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas;

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī iesaistīt 
ieinteresētās puses, lai labāk tiktu īstenoti 
acquis attiecībā uz atkritumu 
apsaimniekošanu; uzsver, ka cieši 
jāsadarbojas ar universitātēm un 
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerības, lai 
labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm un
pētniekiem, lai ātri izstrādātu novatoriskas 
atkritumu pārstrādes tehnoloģijas;

2. uzskata, ka īpaši svarīgi ir uzlabot 
sadarbību starp valsts, vietējām un 
reģionālajām iestādēm, kā arī atbalstīt 
publiskā un privātā sektora partnerības, lai 
labāk tiktu īstenoti acquis attiecībā uz 
atkritumu apsaimniekošanu; uzsver, ka 
cieši jāsadarbojas ar universitātēm,
pētniekiem un uzņēmumiem, lai ātri 
izstrādātu novatoriskas atkritumu 
pārstrādes tehnoloģijas;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus un lai būtu 
iespējams izvairīties no papildu izmaksām; 
cita starpā uzsver nepieciešamību rīkot 
informēšanas, uzmanības pievēršanas un 
labas prakses apmaiņas kampaņas visos 
līmeņos;

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus, vienlaikus 
izvairoties no papildu izmaksām; cita 
starpā uzsver nepieciešamību rīkot 
informēšanas, uzmanības pievēršanas un 
labas prakses apmaiņas kampaņas visos 
līmeņos; uzsver, ka valsts un reģionālā 
līmenī veiksmīgāk jāizmanto tehniskā 
palīdzība, lai palielinātu administratīvo 
spēju, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus un lai būtu 
iespējams izvairīties no papildu izmaksām; 
cita starpā uzsver nepieciešamību rīkot 
informēšanas, uzmanības pievēršanas un 
labas prakses apmaiņas kampaņas visos 
līmeņos;

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus 
un izvairīties no finansiālās ietekmes, ko 
rada klimata pārmaiņas un bioloģiskās 
daudzveidības zudums; cita starpā uzsver 
nepieciešamību rīkot informēšanas, 
uzmanības pievēršanas un labas prakses 
apmaiņas kampaņas visos līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Iosif Matula
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus un lai būtu 
iespējams izvairīties no papildu izmaksām; 
cita starpā uzsver nepieciešamību rīkot 
informēšanas, uzmanības pievēršanas un 
labas prakses apmaiņas kampaņas visos 
līmeņos;

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus un lai būtu 
iespējams izvairīties no papildu izmaksām; 
cita starpā uzsver nepieciešamību rīkot 
informēšanas, uzmanības pievēršanas un 
labas prakses apmaiņas kampaņas visos 
līmeņos; uzskata, ka pētniecības un 
inovācijas mērķi efektīvi jāsaskaņo ar 
vietējās un reģionālajās attīstības 
vajadzībām;

Or. ro

Grozījums Nr. 15
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus un lai būtu 
iespējams izvairīties no papildu izmaksām; 
cita starpā uzsver nepieciešamību rīkot 
informēšanas, uzmanības pievēršanas un 
labas prakses apmaiņas kampaņas visos 
līmeņos;

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus un lai būtu 
iespējams izvairīties no nevajadzīgām
izmaksām; cita starpā uzsver 
nepieciešamību uzskatīt izmaksas par 
ieguldījumu nākotnē un jaunu darbavietu 
radīšanā un rīkot informēšanas, uzmanības 
pievēršanas un labas prakses apmaiņas 
kampaņas visos līmeņos;

Or. sv
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Grozījums Nr. 16
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus un lai būtu 
iespējams izvairīties no papildu izmaksām; 
cita starpā uzsver nepieciešamību rīkot 
informēšanas, uzmanības pievēršanas un 
labas prakses apmaiņas kampaņas visos 
līmeņos;

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus un lai būtu 
iespējams izvairīties no papildu izmaksām; 
atbalstot profilakses politiku, uzsver 
nepieciešamību rīkot informēšanas, 
uzmanības pievēršanas un labas prakses 
apmaiņas kampaņas visos līmeņos;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām, lai Eiropas Savienība varētu 
sasniegt savus mērķus un lai būtu 
iespējams izvairīties no papildu izmaksām; 
cita starpā uzsver nepieciešamību rīkot 
informēšanas, uzmanības pievēršanas un 
labas prakses apmaiņas kampaņas visos 
līmeņos;

3. iesaka atrast objektīvu līdzsvaru starp 
Septīto vides rīcības programmu un 
nepieciešamību cīnīties pret klimata 
pārmaiņām un apturēt bioloģiskās 
daudzveidības zudumu, lai Eiropas 
Savienība varētu sasniegt savus mērķus un 
lai būtu iespējams izvairīties no papildu 
izmaksām; cita starpā uzsver 
nepieciešamību rīkot informēšanas, 
uzmanības pievēršanas un labas prakses 
apmaiņas kampaņas visos līmeņos;

Or. en
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Grozījums Nr. 18
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir jāuzlabo sadarbība starp 
reģioniem, kā arī pārrobežu līmenī, jo īpaši 
sadarbība ar trešām valstīm, liela apjoma 
nejaušas piesārņošanas novēršanas jomā, 
lai izvairītos no ilgstošām sekām; prasa 
Komisijai plānot normatīvu aktu izstrādi 
par ilgtspējīgu ķīmiju;

4. uzskata, ka ir jāuzlabo sadarbība starp 
vietējām pašvaldībām, reģioniem, kā arī 
pārrobežu līmenī, jo īpaši sadarbība ar 
trešām valstīm, ar mērķi novērst liela 
apjoma nejaušu piesārņojumu un citas 
dabas vai cilvēka radītas katastrofas, lai 
izvairītos no ilgstošām sekām; prasa 
Komisijai plānot tiesību aktu izstrādi 
attiecībā uz ilgtspējīgu ķīmisko 
rūpniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ir jāuzlabo sadarbība starp 
reģioniem, kā arī pārrobežu līmenī, jo īpaši 
sadarbība ar trešām valstīm, liela apjoma 
nejaušas piesārņošanas novēršanas jomā, 
lai izvairītos no ilgstošām sekām; prasa 
Komisijai plānot normatīvu aktu izstrādi 
par ilgtspējīgu ķīmiju;

4. uzskata, ka ir jāuzlabo sadarbība starp 
reģioniem, kā arī pārrobežu līmenī, jo īpaši 
sadarbība ar trešām valstīm, izveidojot 
kopīgas darba grupas liela apjoma 
nejaušas piesārņošanas novēršanas jomā, 
lai izvairītos no ilgstošām sekām; prasa 
Komisijai plānot normatīvu aktu izstrādi 
par ilgtspējīgu ķīmiju;

Or. ro

Grozījums Nr. 20
Ramona Nicole Mănescu
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, 
ievērojamu lomu piešķirot vietējām un 
reģionālajām iestādēm; uzsver, ka svarīga 
ir savstarpēja atbilstība starp vietējo un 
reģionālo specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai.

5. atzīst, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, 
ievērojamu lomu piešķirot vietējām un 
reģionālajām iestādēm; uzsver, cik būtiski 
ir, pielīdzinot teritoriālās iestādes valstu 
pārstāvjiem, nodrošināt šo iestāžu 
līdzdalību gan koncepcijas izstrādes, gan 
lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz 
politikas jomu izstrādi un īstenošanu, lai 
sasniegtu ES mērķus, vienlaikus ņemot 
vērā dažādu valstu konstitucionālo 
sistēmu īpatnības; uzsver, ka svarīga ir 
savstarpēja atbilstība starp vietējo un 
reģionālo specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās,
ievērojamu lomu piešķirot vietējām un 
reģionālajām iestādēm; uzsver, ka svarīga 
ir savstarpēja atbilstība starp vietējo un 
reģionālo specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai.

5. atzīst, ka jāgarantē tādas vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, kas ir 
paredzēta bioloģiskās daudzveidības 
zuduma un klimata pārmaiņu 
mazināšanai; uzsver, ka svarīga ir 
savstarpēja atbilstība starp vietējām un 
reģionālām iestādēm un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Jens Nilsson
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Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, 
ievērojamu lomu piešķirot vietējām un 
reģionālajām iestādēm; uzsver, ka svarīga 
ir savstarpēja atbilstība starp vietējo un 
reģionālo specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai.

5. uzskata, ka skaidri un konsekventi 
jāgarantē vides politikas iekļaušana visās 
nozaru politikās, ievērojamu atbildību
uzliekot vietējām un reģionālajām 
iestādēm; vides politikas īstenošanai ir 
nepieciešama arī stabila kohēzijas 
politika; uzsver, ka svarīga ir savstarpēja 
atbilstība starp vietējo un reģionālo 
specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai.

Or. sv

Grozījums Nr. 23
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, 
ievērojamu lomu piešķirot vietējām un 
reģionālajām iestādēm; uzsver, ka svarīga 
ir savstarpēja atbilstība starp vietējo un 
reģionālo specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai.

5. uzsver, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, 
ievērojamu lomu piešķirot vietējām un 
reģionālajām iestādēm; uzsver, ka svarīga 
ir savstarpēja atbilstība starp vietējo un 
reģionālo specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai; 
tādēļ ierosina Stratēģiskajā ietekmes uz 
vidi novērtējumā iekļaut teritoriālo 
dimensiju.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Rolandas Paksas



AM\890695LV.doc 15/19 PE480.766v01-00

LV

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, 
ievērojamu lomu piešķirot vietējām un 
reģionālajām iestādēm; uzsver, ka svarīga 
ir savstarpēja atbilstība starp vietējo un 
reģionālo specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai.

5. atzīst, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, 
ievērojamu lomu piešķirot vietējām un 
reģionālajām iestādēm; uzsver, ka svarīga 
ir savstarpēja atbilstība starp vietējo un 
reģionālo specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai; 
mudina iekļaut vides aizsardzības mērķus 
tādās būtiskās budžeta jomās kā lauku 
teritoriju attīstība un lauksaimniecība.

Or. lt

Grozījums Nr. 25
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atzīst, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, 
ievērojamu lomu piešķirot vietējām un
reģionālajām iestādēm; uzsver, ka svarīga 
ir savstarpēja atbilstība starp vietējo un 
reģionālo specifiku un stratēģijām, kuras 
nepieciešamas šo politiku īstenošanai.

5. atzīst, ka jāgarantē vides politikas 
iekļaušana visās nozaru politikās, 
ievērojamu lomu piešķirot vietējām,
reģionālajām un valsts iestādēm; uzsver, 
ka svarīga ir savstarpēja atbilstība starp 
vietējo un reģionālo specifiku un 
stratēģijām, kuras nepieciešamas šo 
politiku īstenošanai.

Or. es

Grozījums Nr. 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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

5.a uzsver nepieciešamību veicināt 
reģionālus, vietējus un pārrobežu 
projektus vai programmas, kas ir cieši 
saistīti ar bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu attiecīgajās teritorijās, un 
uzsver, cik būtiski ir iesaistīt NVO, 
akadēmiķus un privāto sektoru 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un 
atjaunošanā;

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Jean-Paul Besset

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
par ietekmes uz vidi novērtējumu un 
stratēģisku ietekmes uz vidi novērtējumu 
pastiprinātu izmantošanu vietēja un 
reģionāla mēroga lēmumu pieņemšanā, 
kas palīdzēs novērst cilvēka izraisītu vides 
degradāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka vietējā un reģionālā līmenī 
ir nepieciešams ES finansiālais atbalsts, 
lai risinātu sarežģītus ar vidi saistītus 
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jautājumus un riskus; uzskata, ka īpaša 
uzmanība jāpievērš reģioniem, kas 
atrodas pie ES ārējām robežām;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka nolūkā sasniegt būtiskus 
rezultātus jāatbalsta programmu 
īstenošana reģionālā un vietējā līmenī un 
procesā jābūt iekļautām visām 
ieinteresētajām pusēm;

Or. bg

Grozījums Nr. 30
Catherine Bearder

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver kohēzijas politikas nozīmi 
stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu 
sasniegšanā un tādēļ atzinīgi vērtē to, ka 
Komisijas priekšlikumā kohēzijas politikai 
pēc 2013. gada ir pievērsta uzmanība 
virzībai uz ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Rosa Estaràs Ferragut
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Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina pievērst īpašu uzmanību 
situācijai reģionos un teritorijās ar 
īpašiem ģeogrāfiskiem apstākļiem, 
piemēram, salām, kalnainiem reģioniem 
un mazapdzīvotiem reģioniem;

Or. es

Grozījums Nr. 32
Iosif Matula

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atbalsta mazāk piesārņojošu 
transportlīdzekļu izmantošanu un aicina 
izstrādāt priekšlikumus ilgtspējīgas 
transporta sistēmas izveidei;

Or. ro

Grozījums Nr. 33
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ar Septīto vides rīcības
programmu gan uzņēmumiem, gan 
vietējām un reģionālām iestādēm tiks 
nodrošināta strukturēta, ilgtermiņa 
plānošanas sistēma, tostarp attiecībā uz 
nozīmīgiem ieguldījumiem 
infrastruktūrās;
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Or. lt

Grozījums Nr. 34
Rolandas Paksas

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina attiecībā uz vides jautājumiem 
Septītajā vides rīcības programmā iekļaut 
vairāklīmeņu pārvaldības principu; 

Or. lt

1


