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Grozījums Nr. 1
Michèle Rivasi, Jutta Paulus

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas Vides aģentūra 
(EEA) sniedz pamatotu un neatkarīgu 
informāciju par vidi; uzteic tās 2019. gada 
darbības rezultātus, piemēram, ziņojumus 
par pāreju uz ilgtspēju Eiropā, 
lauksaimniecības nozares pielāgošanos 
klimata pārmaiņām, plastmasas atkritumu 
novēršanu un transporta degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti;

1. uzsver, ka Eiropas Vides aģentūra 
(EEA) sniedz pamatotu un neatkarīgu 
informāciju par vidi; uzteic tās 2019. gada 
darbības rezultātus, piemēram, ziņojumus 
par pāreju uz ilgtspēju Eiropā, 
lauksaimniecības nozares pielāgošanos 
klimata pārmaiņām, plastmasas atkritumu 
novēršanu, transporta degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti, 
kā arī ziņojumu par vides stāvokli;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka Eiropas Vides aģentūra 
(EEA) sniedz pamatotu un neatkarīgu 
informāciju par vidi; uzteic tās 2019. gada 
darbības rezultātus, piemēram, ziņojumus 
par pāreju uz ilgtspēju Eiropā, 
lauksaimniecības nozares pielāgošanos 
klimata pārmaiņām, plastmasas atkritumu 
novēršanu un transporta degvielu 
siltumnīcefekta gāzu emisijas intensitāti;

1. uzsver, ka Eiropas Vides aģentūra 
(EEA) bieži vien sniedz tikai uz modeļiem 
balstītus apgalvojumus par vidi, kuri 
drīzāk kalpo politiskiem, nevis 
zinātniskiem mērķiem; šajā sakarībā 
norāda uz ziņojumiem par pāreju uz 
ilgtspēju Eiropā, lauksaimniecības nozares 
pielāgošanos klimata pārmaiņām, 
plastmasas atkritumu novēršanu un 
transporta degvielu siltumnīcefekta gāzu 
emisijas intensitāti;

Or. de

Grozījums Nr. 3
Michèle Rivasi, Jutta Paulus
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Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda uz EEA svarīgo lomu 
kvalitatīvu datu sniegšanā par mūsu vides 
stāvokli, kas kļūst arvien svarīgāk, ņemot 
vērā milzīgos izaicinājumus, ar kuriem 
Savienība saskaras, risinot klimata un 
bioloģiskās daudzveidības krīzi un rodot 
atbildes uz Eiropas zaļā kursa 
jautājumiem; atzinīgi vērtē to, ka 
Savienības iestādes uzklausa EEA 
viedokli, un iesaka EEA zinātniskajai 
komitejai uzņemties nozīmīgu lomu 
Komisijas konsultēšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Michèle Rivasi, Jutta Paulus

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka 2019. gadā EEA 
kopējais budžets bija 52 059 228 EUR 
(20,9 % samazinājums salīdzinājumā ar 
2018. gadu), no kuriem 39 733 971 EUR 
(5,3 % palielinājums salīdzinājumā ar 
2018. gadu) tika piešķirti no Savienības 
vispārējā budžeta;

2. norāda, ka 2019. gadā EEA 
kopējais budžets bija 52 059 228 EUR 
(20,9 % samazinājums salīdzinājumā ar 
2018. gadu), no kuriem 39 733 971 EUR 
(5,3 % palielinājums salīdzinājumā ar 
2018. gadu) tika piešķirti no Savienības 
vispārējā budžeta; norāda, ka no EEA tiek 
gaidīts, ka tā uzņemsies ļoti svarīgu lomu 
(uzraudzības, ziņošanas, validēšanas 
pienākumus) Eiropas zaļā kursa 
pasākumu un Astotās vides rīcības 
programmas1a atbalstīšanā; tādēļ uzstāj, 
ka šo saistību izpildes nolūkā būtu 
jāpalielina EEA personāla budžets; 
norāda, ka jebkādi turpmāki 
samazinājumi negatīvi ietekmēs EEA 
darbību un Eiropas zaļā kursa 
īstenošanu;
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_________________
1a Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes lēmumam par vispārējo 
Savienības vides rīcības programmu līdz 
2030. gadam (COM(2020)652).

Or. en

Grozījums Nr. 5
Michèle Rivasi, Jutta Paulus

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina EEA arī turpmāk veicināt 
sadarbību ar citām Savienības aģentūrām 
un starptautiskajām organizācijām un 
padarīt raitāku dialogu ar ieinteresētajām 
personām un iedzīvotājiem;

5. aicina EEA arī turpmāk veicināt 
sadarbību ar citām Savienības aģentūrām 
un starptautiskajām organizācijām un 
padarīt raitāku dialogu ar ieinteresētajām 
personām un iedzīvotājiem; uzsver, 
ka ideāls šādas sadarbības piemērs būtu 
uz nespeciālistiem/iedzīvotājiem vērsts 
zinātnisks projekts programmas 
COPERNICUS kontekstā, jo tādējādi 
būtu iespējams izmantot jau pastāvošos 
datus un apmācītus darbiniekus, lai 
radītu saikni starp iedzīvotājiem un 
Savienības iestādēm;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Michèle Rivasi, Jutta Paulus

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a mudina EEA sadarboties ar 
pārējām Savienības aģentūrām, lai labāk 
novērtētu cilvēka darbības ietekmi uz vidi;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Sylvia Limmer

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka sniegt Eiropas Vides 
aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu 
par Aģentūras 2019. finanšu gada budžeta 
izpildi.

9. pamatojoties uz pieejamo 
informāciju, iesaka nesniegt Eiropas Vides 
aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu 
par Aģentūras 2019. finanšu gada budžeta 
izpildi.

Or. de


