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Grozījums Nr. 1
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Komisijas paziņojumu par 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 
laikposmam līdz 2020. gadam un atzīmē, 
ka klimata pārmaiņas, bioloģiskās 
daudzveidības izzušana, invazīvu sugu 
radītie draudi un pārmērīgs dabas resursu 
patēriņš ir starptautiskas un starpreģionālas 
problēmas, kas ietekmē visus ES 
iedzīvotāju neatkarīgi no to dzīves vietas 
pilsētā vai lauku teritorijā, un ka ir 
jārīkojas visos valdības līmeņos, lai 
mazinātu šīs sekas;

1. atbalsta Komisijas paziņojumu par 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 
laikposmam līdz 2020. gadam un atzīmē, 
ka klimata pārmaiņas, bioloģiskās 
daudzveidības izzušana, invazīvu sugu 
radītie draudi un pārmērīgs dabas resursu 
patēriņš ir starptautiskas un starpreģionālas 
problēmas, kas ietekmē visus ES 
iedzīvotāju neatkarīgi no to dzīves vietas 
pilsētā vai lauku teritorijā, un ka ir 
jārīkojas visos līmeņos, lai mazinātu šīs 
sekas; atzinīgi vērtē to, ka Komisija savā 
paziņojumā pieminējusi, ka tai ir 
jāsadarbojas ar dalībvalstīm un 
tālākajiem reģioniem, lai nodrošinātu 
bioloģiskās daudzveidības efektīvu 
aizsardzību Eiropas aizjūras valstīs un 
teritorijās, kurās sastopams vairāk 
endēmisko sugu nekā visā Eiropas 
kontinentā;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atbalsta Komisijas paziņojumu par 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 
laikposmam līdz 2020. gadam un atzīmē, 
ka klimata pārmaiņas, bioloģiskās 
daudzveidības izzušana, invazīvu sugu 
radītie draudi un pārmērīgs dabas resursu 

1. atbalsta Komisijas paziņojumu par 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 
laikposmam līdz 2020. gadam un atzīmē, 
ka klimata pārmaiņas, bioloģiskās 
daudzveidības izzušana, invazīvu sugu 
radītie draudi un pārmērīgs dabas resursu 
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patēriņš ir starptautiskas un starpreģionālas 
problēmas, kas ietekmē visus ES 
iedzīvotāju neatkarīgi no to dzīves vietas 
pilsētā vai lauku teritorijā, un ka ir 
jārīkojas visos valdības līmeņos, lai 
mazinātu šīs sekas;

patēriņš ir starptautiskas un starpreģionālas 
problēmas, kas ietekmē visus ES 
iedzīvotāju neatkarīgi no to dzīves vietas 
pilsētā vai lauku teritorijā, un ka ir 
jārīkojas visos valdības līmeņos — vietējā, 
reģionālā un valsts līmenī —, lai mazinātu 
šīs sekas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka stratēģija ir saistīta ar 
pamatiniciatīvu „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa”, un atgādina, ka reģionālajai 
politikai ir būtiska nozīme ilgtspējīgas 
izaugsmes nodrošināšanā, jo tā atbalsta 
darbības, ar kurām risina klimata, 
enerģētikas un vides problēmas;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 
mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
atbalsta turpmākas reformas un reģionālu 

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana,
urbanizācija un fiziska iejaukšanās 
ainavās ir daži no būtiskākajiem
ekosistēmu un dzīvotņu fragmentācijas 
stimuliem; aicina valstis un reģionālās 
pārvaldes un pašvaldības savos plānošanas 
noteikumos un īstenošanas pasākumos, 
kā arī saistībā ar savu kompetenču jomām
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un vietēja mēroga attīstības stratēģiju 
izmantojumu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu;

ņemt vērā šos faktorus, kas rada 
iespējamu ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 
mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
atbalsta turpmākas reformas un reģionālu 
un vietēja mēroga attīstības stratēģiju 
izmantojumu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu;

Or. es

Grozījums Nr. 5
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un 
ierobežota mēroga plānošanas un attīstības 
projektus; atbalsta turpmākas reformas un 
reģionālu un vietēja mēroga attīstības 
stratēģiju izmantojumu, lai nodrošinātu 
ieguvumus bioloģiskās daudzveidības jomā 
un apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu;

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana,
urbanizācija un masveida industrializācija 
ir būtiskākie ekosistēmu un dzīvotņu 
fragmentācijas stimuli; aicina reģionālās 
pārvaldes un pašvaldības, kā arī valstu 
valdības ņemt vērā šo ekosistēmu un 
dzīvotņu apdraudējumu, īstenojot 
plānošanas un attīstības projektus; atbalsta 
turpmākas reformas un reģionālu un vietēja 
mēroga attīstības stratēģiju izmantojumu, 
lai nodrošinātu ieguvumus bioloģiskās 
daudzveidības jomā un apturētu turpmāku 
dzīvotņu izzušanu;

Or. pt

Grozījums Nr. 6
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un 
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 
mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
atbalsta turpmākas reformas un reģionālu 
un vietēja mēroga attīstības stratēģiju 
izmantojumu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu;

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un 
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 
mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
atzīst spiedienu un vajadzības, kas pastāv 
vietējā un reģionālā līmenī un kas 
saistītas ar nepieciešamību nodrošināt 
ilgtspējīgu ekonomikas attīstību un 
darbavietas, bet arī līdzsvarotu bioloģisko 
daudzveidību; atbalsta turpmākas reformas 
un reģionālu un vietēja mēroga attīstības 
stratēģiju izmantojumu, lai nodrošinātu 
ieguvumus bioloģiskās daudzveidības jomā 
un apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un 
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 
mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
atbalsta turpmākas reformas un reģionālu 
un vietēja mēroga attīstības stratēģiju 
izmantojumu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu;

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un 
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 
mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
atbalsta turpmākas reformas un reģionālu 
un vietēja mēroga attīstības stratēģiju 
izmantojumu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu; 
iesaka vietējām un reģionālajām iestādēm 
būt piesardzīgām un nodrošināt līdzsvaru 
starp attīstības un bioloģiskās 
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daudzveidības vajadzībām;

Or. ro

Grozījums Nr. 8
Iosif Matula

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un 
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 
mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
atbalsta turpmākas reformas un reģionālu 
un vietēja mēroga attīstības stratēģiju 
izmantojumu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu;

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un 
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 
mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
šajā saistībā aicina samazināt pilsētu 
izplešanos un ieviest pasākumus esošo 
pilsētas zemju platību pārprojektēšanai;
atbalsta turpmākas reformas un reģionālu 
un vietēja mēroga attīstības stratēģiju 
izmantojumu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu;

Or. ro

Grozījums Nr. 9
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un 
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 

2. atzīst, ka infrastruktūras attīstīšana un 
urbanizācija ir būtiskākie ekosistēmu un 
dzīvotņu fragmentācijas stimuli; aicina 
reģionālās pārvaldes un pašvaldības ņemt 
vērā šo ekosistēmu un dzīvotņu 
apdraudējumu, īstenojot liela un ierobežota 
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mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
atbalsta turpmākas reformas un reģionālu 
un vietēja mēroga attīstības stratēģiju 
izmantojumu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu;

mēroga plānošanas un attīstības projektus; 
atbalsta turpmākas reformas un reģionālu 
un vietēja mēroga attīstības stratēģiju 
izmantojumu, lai nodrošinātu ieguvumus 
bioloģiskās daudzveidības jomā un 
apturētu turpmāku dzīvotņu izzušanu, arī 
ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka videi nekaitīga ekonomika ir 
prasmju un nodarbinātības radīšanas veids 
un aicina to atbalstīt ar finansējuma 
palīdzību, kas palīdzēs veidot vietēja 
līmeņa iespējas un cīņā par bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu balstīties un 
vietējām un tradicionālajām zināšanām; 
uzsver faktu, ka aptuveni 30 % no 
kopējiem kohēzijas politikai piešķirtajiem 
finanšu līdzekļiem 2007.–2013. gadam ir 
pieejami pasākumiem, kas īpaši ietekmē
ilgtspējīgu izaugsmi; bioloģiskās 
daudzveidības izzušanas apturēšanas 
kontekstā mudina dalībvalstis un reģionus
pastiprināt centienus, lai veiktu 
ieguldījumus dabas resursu jomā, un 
izmantot dabas risku novēršanai paredzēto 
reģionālās politikas finansējumu kā 
elementu dabas resursu saglabāšanai un 
pielāgojumu veikšanai klimata pārmaiņām;

3. atzīst, ka videi nekaitīga ekonomika ir 
prasmju un nodarbinātības radīšanas veids 
un aicina to atbalstīt ar finansējuma 
palīdzību, kas palīdzēs veidot vietēja 
līmeņa iespējas un cīņā par bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu balstīties un 
vietējām un tradicionālajām zināšanām; 
uzsver faktu, ka aptuveni 30 % no 
kopējiem kohēzijas politikai piešķirtajiem 
finanšu līdzekļiem 2007.–2013. gadam ir 
pieejami pasākumiem, kas īpaši ietekmē 
ilgtspējīgu izaugsmi; bioloģiskās 
daudzveidības izzušanas apturēšanas 
kontekstā mudina dalībvalstis un it sevišķi 
vietējās un reģionālās iestādes darboties 
aktīvāk un pastiprināt centienus, lai veiktu 
ieguldījumus dabas resursu jomā, un 
izmantot dabas risku novēršanai paredzēto 
reģionālās politikas finansējumu kā 
elementu dabas resursu saglabāšanai un 
pielāgojumu veikšanai klimata pārmaiņām;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Rosa Estaràs Ferragut



AM\890974LV.doc 9/20 PE480.804v01-00

LV

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka videi nekaitīga ekonomika ir 
prasmju un nodarbinātības radīšanas veids 
un aicina to atbalstīt ar finansējuma 
palīdzību, kas palīdzēs veidot vietēja 
līmeņa iespējas un cīņā par bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu balstīties un 
vietējām un tradicionālajām zināšanām; 
uzsver faktu, ka aptuveni 30 % no 
kopējiem kohēzijas politikai piešķirtajiem 
finanšu līdzekļiem 2007.–2013. gadam ir 
pieejami pasākumiem, kas īpaši ietekmē 
ilgtspējīgu izaugsmi; bioloģiskās 
daudzveidības izzušanas apturēšanas 
kontekstā mudina dalībvalstis un reģionus 
pastiprināt centienus, lai veiktu 
ieguldījumus dabas resursu jomā, un 
izmantot dabas risku novēršanai paredzēto 
reģionālās politikas finansējumu kā 
elementu dabas resursu saglabāšanai un 
pielāgojumu veikšanai klimata pārmaiņām;

3. atzīst, ka videi nekaitīga ekonomika ir 
prasmju un nodarbinātības radīšanas veids 
un aicina to atbalstīt ar finansējuma 
palīdzību, kas palīdzēs veidot vietēja 
līmeņa iespējas un cīņā par bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu balstīties un 
vietējām un tradicionālajām zināšanām; 
uzsver faktu, ka aptuveni 30 % no 
kopējiem kohēzijas politikai piešķirtajiem 
finanšu līdzekļiem 2007.–2013. gadam ir 
pieejami pasākumiem, kas īpaši ietekmē 
ilgtspējīgu izaugsmi; bioloģiskās 
daudzveidības izzušanas apturēšanas 
kontekstā mudina dalībvalstis un reģionus 
pastiprināt centienus, lai veiktu 
ieguldījumus dabas resursu jomā, un 
izmantot dabas risku novēršanai paredzēto 
reģionālās politikas finansējumu kā 
elementu dabas resursu saglabāšanai un 
pielāgojumu veikšanai klimata pārmaiņām, 
it sevišķi ņemot vērā 2014.–2020. gada 
plānošanas periodu;

Or. es

Grozījums Nr. 12
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a mudina dalībvalstis pēc iespējas 
aktīvāk izmantot iespēju saskaņot 
pašreizējās darbības programmas ar 
stratēģijas „Eiropa 2020” ilgtspējīgas 
izaugsmes mērķiem, atkārtoti apsverot 
projektu ieguldījumu prioritātes, un 
mudina tās efektīvāk izmantot pieejamos 
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pētījumus;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzsver, ka pastāv iespēja bioloģiskās 
daudzveidības problēmas risināt ar 
pārrobežu starpreģionu un starptautiskās 
sadarbības palīdzību, un iesaka 
dalībvalstīm pilnībā izmantot šo iespēju;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst vajadzību veicināt zaļo 
infrastruktūru un ekoloģiskas inovācijas, 
lai radītu videi nekaitīgāku ekonomiku; 
mudina Komisiju, dalībvalstis un vietējās 
un reģionālās iestādes ņemt vērā pētījuma 
„Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
ekonomika” ieteikumus, jo šis pētījums ir 
iecerēts kā noderīgs informatīvs 
instruments vietējiem un reģionālajiem
politikas veidotājiem, administratoriem un 
vadītājiem; uzsver vajadzību apmācīt 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 
saņēmējus pašvaldībās un reģionālajās 
pārvaldēs darbā ar sarežģītiem Eiropas 
Savienības un valsts tiesību aktiem, kuru 
mērķis ir dabas aizsardzība un informētības 

4. atzīst vajadzību veicināt zaļo 
infrastruktūru, ekoloģiskas inovācijas un 
inovatīvu tehnoloģiju pieņemšanu, lai 
radītu videi nekaitīgāku ekonomiku; 
mudina Komisiju, dalībvalstis un vietējās,
reģionālās un valsts iestādes ņemt vērā 
pētījuma „Ekosistēmu un bioloģiskās 
daudzveidības ekonomika” ieteikumus, jo 
šis pētījums ir iecerēts kā noderīgs 
informatīvs instruments politikas 
veidotājiem, administratoriem un 
vadītājiem; uzsver vajadzību apmācīt 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 
saņēmējus pašvaldībās, reģionālajās 
pārvaldēs un valstu valdībās darbā ar 
sarežģītiem Eiropas Savienības un valsts 
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uzlabošana par bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas nozīmību;

tiesību aktiem, kuru mērķis ir dabas 
aizsardzība un informētības uzlabošana par 
bioloģiskās daudzveidības izzušanas 
nozīmību;

Or. pt

Grozījums Nr. 15
Rosa Estaràs Ferragut

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst vajadzību veicināt zaļo 
infrastruktūru un ekoloģiskas inovācijas, 
lai radītu videi nekaitīgāku ekonomiku; 
mudina Komisiju, dalībvalstis un vietējās 
un reģionālās iestādes ņemt vērā pētījuma 
„Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
ekonomika” ieteikumus, jo šis pētījums ir 
iecerēts kā noderīgs informatīvs 
instruments vietējiem un reģionālajiem 
politikas veidotājiem, administratoriem un 
vadītājiem; uzsver vajadzību apmācīt
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 
saņēmējus pašvaldībās un reģionālajās 
pārvaldēs darbā ar sarežģītiem Eiropas 
Savienības un valsts tiesību aktiem, kuru 
mērķis ir dabas aizsardzība un informētības 
uzlabošana par bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas nozīmību;

4. atzīst vajadzību veicināt zaļo 
infrastruktūru un ekoloģiskas inovācijas, 
lai radītu videi nekaitīgāku ekonomiku; 
mudina Komisiju, dalībvalstis un vietējās 
un reģionālās iestādes ņemt vērā pētījuma 
„Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
ekonomika” ieteikumus, jo šis pētījums ir 
iecerēts kā noderīgs informatīvs 
instruments vietējiem un reģionālajiem 
politikas veidotājiem, administratoriem un 
vadītājiem; uzsver vajadzību paplašināt un 
intensificēt struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda līdzekļu saņēmēju apmācību
pašvaldībās un reģionālajās pārvaldēs 
darbā ar sarežģītiem Eiropas Savienības un 
valsts tiesību aktiem, kuru mērķis ir dabas 
aizsardzība un informētības uzlabošana par 
bioloģiskās daudzveidības izzušanas 
nozīmību;

Or. es

Grozījums Nr. 16
Iosif Matula

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst vajadzību veicināt zaļo 
infrastruktūru un ekoloģiskas inovācijas, 
lai radītu videi nekaitīgāku ekonomiku; 
mudina Komisiju, dalībvalstis un vietējās 
un reģionālās iestādes ņemt vērā pētījuma 
„Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
ekonomika” ieteikumus, jo šis pētījums ir 
iecerēts kā noderīgs informatīvs 
instruments vietējiem un reģionālajiem 
politikas veidotājiem, administratoriem un 
vadītājiem; uzsver vajadzību apmācīt 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 
saņēmējus pašvaldībās un reģionālajās 
pārvaldēs darbā ar sarežģītiem Eiropas 
Savienības un valsts tiesību aktiem, kuru 
mērķis ir dabas aizsardzība un informētības 
uzlabošana par bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas nozīmību;

4. atzīst vajadzību veicināt zaļo 
infrastruktūru un ekoloģiskas inovācijas, 
lai radītu videi nekaitīgāku ekonomiku, un 
aicina Komisiju šajā saistībā izstrādāt 
atbilstīgas pamatnostādnes; mudina 
Komisiju, dalībvalstis un vietējās un 
reģionālās iestādes ņemt vērā pētījuma 
„Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
ekonomika” ieteikumus, jo šis pētījums ir 
iecerēts kā noderīgs informatīvs 
instruments vietējiem un reģionālajiem 
politikas veidotājiem, administratoriem un 
vadītājiem; uzsver vajadzību apmācīt 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 
saņēmējus pašvaldībās un reģionālajās 
pārvaldēs darbā ar sarežģītiem Eiropas 
Savienības un valsts tiesību aktiem, kuru 
mērķis ir dabas aizsardzība un informētības 
uzlabošana par bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas nozīmību;

Or. ro

Grozījums Nr. 17
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. atzīst vajadzību veicināt zaļo 
infrastruktūru un ekoloģiskas inovācijas, 
lai radītu videi nekaitīgāku ekonomiku; 
mudina Komisiju, dalībvalstis un vietējās 
un reģionālās iestādes ņemt vērā pētījuma 
„Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
ekonomika” ieteikumus, jo šis pētījums ir 
iecerēts kā noderīgs informatīvs 
instruments vietējiem un reģionālajiem 
politikas veidotājiem, administratoriem un 
vadītājiem; uzsver vajadzību apmācīt 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 

4. atzīst vajadzību veicināt zaļo 
infrastruktūru un ekoloģiskas inovācijas, 
lai radītu videi nekaitīgāku ekonomiku; 
mudina Komisiju, dalībvalstis un vietējās 
un reģionālās iestādes ņemt vērā pētījuma 
„Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības 
ekonomika” ieteikumus, jo šis pētījums ir 
iecerēts kā noderīgs informatīvs 
instruments vietējiem un reģionālajiem 
politikas veidotājiem, administratoriem un 
vadītājiem; uzsver vajadzību apmācīt 
struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļu 
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saņēmējus pašvaldībās un reģionālajās 
pārvaldēs darbā ar sarežģītiem Eiropas 
Savienības un valsts tiesību aktiem, kuru 
mērķis ir dabas aizsardzība un informētības 
uzlabošana par bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas nozīmību;

saņēmējus pašvaldībās un reģionālajās 
pārvaldēs darbā ar sarežģītiem Eiropas 
Savienības un valsts tiesību aktiem, kuru 
mērķis ir dabas aizsardzība un informētības 
uzlabošana par bioloģiskās daudzveidības 
izzušanas nozīmību; aicina Komisiju 
ieviest tehniskās palīdzības mehānismus, 
lai reģionālā un vietējā līmenī sekmētu 
zināšanas par problēmām, kas saistītas ar 
īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atzīst „zaļā iepirkuma” nozīmi un 
uzskata, ka vairāk uzmanības būtu 
jāpievērš tā izmantošanai, it sevišķi tam, 
kā to izmanto valsts iestādes, saņemot ES 
finansējumu; iesaka dalībvalstīs izveidot 
iestādes, kas būtu atbildīgas par 
pārvaldības un kontroles sistēmām, lai
pārvaldītu struktūrfondu un Kohēzijas 
fonda finansējuma projektus, kuri paredz 
šādas procedūras;

Or. ro

Grozījums Nr. 19
Giommaria Uggias

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver reģionālās politikas virzienu 
iespējamo būtisko nozīmi, lai uzlabotu un 
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aizsargātu bioloģisko daudzveidību, un 
aicina Padomi un dalībvalstis pieņemt 
priekšlikumu regulai, ko apstiprinājis 
Eiropas Parlaments un ar ko groza 
Direktīvu 2001/18/EK saistībā ar 
dalībvalstu iespējām ierobežot vai aizliegt 
ģenētiski modificētu organismu 
audzēšanu to teritorijās;

Or. it

Grozījums Nr. 20
Ramona Nicole Mănescu

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt bioloģiskās daudzveidības 
partnerības un sniegt norādes par tām, lai 
vairotu informētību un noteiktu vairāk 
iespējamo partneru, kas varētu iesaistīties 
bioloģiskās daudzveidības problēmu 
risināšanā, īstenojot pozitīvas darbības;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina nodrošināt labāku politikas 
saskaņotību un klimata un vides aspektu 
pārbaudi ES finansēšanas instrumentu, jo 
īpaši struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
ietvaros, lai īstenotu bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam 
un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

5. aicina nodrošināt labāku politikas 
saskaņotību un klimata un vides aspektu 
pārbaudi ES finansēšanas instrumentu, jo 
īpaši struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
ietvaros, lai īstenotu bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam 
un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; tāpēc 
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uzskata, ka ir noteikti vajadzīgs atbilstīgi 
piešķirt finansējumu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Maurice Ponga

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina nodrošināt labāku politikas 
saskaņotību un klimata un vides aspektu 
pārbaudi ES finansēšanas instrumentu, jo 
īpaši struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
ietvaros, lai īstenotu bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam 
un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

5. aicina nodrošināt labāku politikas 
saskaņotību un klimata un vides aspektu 
pārbaudi ES finansēšanas instrumentu, jo 
īpaši struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
ietvaros, lai īstenotu bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam 
un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; 
aicina arī nodrošināt pastāvīgu statusu 
izmēģinājuma shēmai „Bioloģiskā 
daudzveidība un ekosistēmas pakalpojumi 
Eiropas aizjūras teritorijās” (BEST), 
nodrošinot atbilstīgu finansējumu 
bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 
pakalpojumu aizsardzībai Eiropas 
tālākajos reģionos un aizjūras valstīs un 
teritorijās;

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina nodrošināt labāku politikas 
saskaņotību un klimata un vides aspektu 
pārbaudi ES finansēšanas instrumentu, jo 
īpaši struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

5. aicina nodrošināt labāku politikas 
saskaņotību un klimata un vides aspektu 
pārbaudi ES finansēšanas instrumentu, jo 
īpaši struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
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ietvaros, lai īstenotu bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam 
un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus;

ietvaros, lai īstenotu bioloģiskās 
daudzveidības stratēģijas līdz 2020. gadam 
un stratēģijas „Eiropa 2020” mērķus; 
turklāt uzsver, ka ir iespējama sinerģija 
starp struktūrfondiem un Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai, 
programmu LIFE+ un pētniecības un 
izstrādes pamatprogrammu; mudina, 
ņemot vērā nākamo plānošanas periodu, 
efektīvi koordinēt visus piecus Kohēzijas 
fonda un struktūrfondu fondus, lai 
nodrošinātu optimālu rezultātu attiecībā 
uz Savienības ilgtspējīgas izaugsmes 
mērķa sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu 
ieguldīt bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībā un atjaunošanā, izmantojot 
Kohēzijas fondu 2014.–2020. gada 
finansēšanas periodā; iesaka arī apsvērt 
Natura 2000 potenciālu vietējās 
tautsaimniecībās un darba tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina efektīvāk un koordinētāk 
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izmantot finansējumu, ko kohēzijas 
politikas instrumenti un Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
nodrošina vides aizsardzībai, bioloģiskās 
daudzveidības un ar klimatu saistītiem 
projektiem, tostarp, ja vajadzīgs, sniedzot 
papildu tehnisko atbalstu;

Or. bg

Grozījums Nr. 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzskata, ka ir būtiski organizēt 
bioloģiskās daudzveidības veicināšanas 
un informētības kampaņas, kas 
paredzētas visām vecumu grupām un 
sociālajām kategorijām, kā arī vietējām 
un reģionālajām iestādēm; uzskata, ka 
izglītības un profesionālās apmācības 
programmās, kā arī programmās, kas 
paredzētas saistītām nozarēm, būtu 
jāpievērš lielāka uzmanība bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzībai;

Or. ro

Grozījums Nr. 27
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atbalsta ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN), ilgtspējīgas ietekmes novērtējumu 
(EIAs), stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu (SIAs) un citu instrumentu 

6. atbalsta ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN), ilgtspējīgas ietekmes novērtējumu 
(EIAs), stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu (SIAs) un citu instrumentu 
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izmantojumu, lai ņemtu vērā bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un klimata 
pārmaiņu ietekmi reģionālo un vietējo 
lēmumu pieņemšanā; norāda, ka visi 
reģioni gūs labumu no projektiem, kuros ir 
ņemta vērā klimata pārmaiņu ierobežošana 
un aizsardzība pret bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu, tostarp mazāk 
attīstītie reģioni;

izmantojumu nostiprināšanu, lai ņemtu 
vērā bioloģiskās daudzveidības izzušanu 
un klimata pārmaiņu ietekmi reģionālo un 
vietējo lēmumu pieņemšanā; norāda, ka 
visi reģioni gūs labumu no projektiem, 
kuros ir ņemta vērā klimata pārmaiņu 
ierobežošana un aizsardzība pret 
bioloģiskās daudzveidības izzušanu, 
tostarp mazāk attīstītie reģioni;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atbalsta ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN), ilgtspējīgas ietekmes novērtējumu 
(EIAs), stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu (SIAs) un citu instrumentu 
izmantojumu, lai ņemtu vērā bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un klimata 
pārmaiņu ietekmi reģionālo un vietējo 
lēmumu pieņemšanā; norāda, ka visi 
reģioni gūs labumu no projektiem, kuros ir 
ņemta vērā klimata pārmaiņu ierobežošana 
un aizsardzība pret bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu, tostarp mazāk 
attīstītie reģioni;

6. atbalsta ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN), ilgtspējīgas ietekmes novērtējumu 
(EIAs), stratēģisko ietekmes uz vidi 
novērtējumu (SIAs) un citu instrumentu 
izmantojumu, lai ņemtu vērā bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu un klimata 
pārmaiņu ietekmi reģionālo un vietējo 
lēmumu pieņemšanā; norāda, ka visi 
reģioni gūs labumu no projektiem, kuros ir 
ņemta vērā klimata pārmaiņu ierobežošana 
un aizsardzība pret bioloģiskās 
daudzveidības izzušanu, tostarp mazāk 
attīstītie reģioni, un kuros stratēģiska 
nozīme būtu jāpiešķir tālākiem reģioniem, 
ņemot vērā to, ka tajos atrodams lielāks 
skaits vietējo sugu nekā visā Eiropas 
kontinentā;

Or. pt

Grozījums Nr. 29
Patrice Tirolien
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka 80 % no Eiropas 
bioloģiskās daudzveidības atrodas 
tālākajos reģionos; aicina nostiprināt 
konkrētos instrumentus, kas paredzēti 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai
un aizsardzībai šajos reģionos, it sevišķi 
izmēģinājuma shēmu „Bioloģiskā 
daudzveidība un ekosistēmas pakalpojumi 
Eiropas aizjūras teritorijās” (BEST), ko 
Parlaments atbalsta kopš 2010. gada;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Iosif Matula

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst brīvprātīgo un kopienas grupu 
vērtību un zināšanas, kā arī to paveikto 
darbu bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības jomā, un aicina pašvaldības un 
reģionālās pārvaldes iesaistīt šīs grupas 
projektu plānošanā un apspriešanā.

7. atzīst brīvprātīgo un kopienas grupu 
vērtību un zināšanas, kā arī to paveikto 
darbu bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzības jomā, un aicina pašvaldības un 
reģionālās pārvaldes iesaistīt šīs grupas 
projektu plānošanā un apspriešanā, dibinot 
partnerības starp iestādēm, privāto 
sektoru un nevalstiskām organizācijām.

Or. ro

Grozījums Nr. 31
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Atzinuma projekts
7.а punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver nepieciešamību nodrošināt 
ciešāku sadarbību starp Eiropas, valsts, 
reģionālajām un vietējām iestādēm 
bioloģiskās daudzveidības un dabas 
resursu aizsardzības jomā un uzskata, ka 
teritoriālās sadarbības, kā arī 
informācijas, pieredzes un labas prakses 
apmaiņas plašāka izmantošana būtiski 
sekmētu šā mērķa sasniegšanu; norāda,
ka ar bioloģisko daudzveidību saistītu 
prioritāšu iekļaušana reģionālajās 
makrostratēģijās ir svarīgs solis pretī 
bioloģiskās daudzveidības atjaunošanai
un saglabāšanai.

Or. bg


