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Grozījums Nr. 1
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. pauž gandarījumu par darbu, ko 
veikušas piecas tās kompetencē esošās 
decentralizētās aģentūras, kuras veic 
tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības 
uzdevumus, palīdzot Savienības iestādēm 
izstrādāt un īstenot politiku vides, klimata, 
sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma jomā, un arī par to, kā ir 
izpildīti minēto aģentūru budžeti;

2. pauž gandarījumu par darbu, ko 
veikušas piecas tās kompetencē esošās 
decentralizētās aģentūras, kuras veic 
tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības 
uzdevumus, palīdzot Savienības iestādēm 
izstrādāt un īstenot politiku vides, klimata, 
sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma jomā, un arī par to, kā ir 
izpildīti minēto aģentūru budžeti; uzsver, 
ka, ņemot vērā pašreizējo un gaidāmo 
problēmu mērogu, ir jāgarantē pietiekams 
finansējums aģentūrām un Komisijas 
ģenerāldirektorātiem, kas darbojas vides, 
klimata, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma jomā, un ka turpmāki 
samazinājumi vai budžeta nepalielināšana 
domino efekta veidā ietekmēs Savienības 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Monika Beňová

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina Komisiju katru gadu sniegt 
Parlamentam ziņojumu, kurā sīki tiktu 
izklāstīts katra budžeta posteņa ieguldījums 
klimata politikas integrēšanas mērķī, lai 
atvieglotu Parlamenta veikto uzraudzību;

11. aicina Komisiju katru gadu sniegt 
Parlamentam ziņojumu, kurā sīki tiktu 
izklāstīts katra budžeta posteņa ieguldījums 
klimata politikas integrēšanas mērķī un 
bioloģiskajai daudzveidībai paredzētajos 
izdevumos, lai atvieglotu šo jomu 
uzraudzību;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a aicina Komisiju attiecīgā gadījumā 
un saskaņā ar nozaru tiesību aktiem 
steidzami sākt darbu pie efektīvas 
metodikas klimata izdevumu un to izpildes 
uzraudzībai, lai sasniegtu vispārējo mērķi, 
proti, vismaz 30 % no 2021.–2027. gada 
Savienības budžeta un Next Generation 
EU (NGEU) izdevumu kopējās summas 
paredzēt klimata mērķu atbalstam, ņemot 
vērā NGEU finansējuma pakāpeniskas 
pārtraukšanas ietekmi un, ja iespējams, 
nošķirot klimata pārmaiņu mazināšanu 
un pielāgošanos tām, kā arī iekļaujot 
attiecīgus pasākumus nepietiekama 
progresa novēršanai; sagaida, ka šajā 
darbā tiks ņemti vērā visaugstākie 
standarti, kas jau tiek piemēroti šādai 
izsekošanai, cita starpā saskaņotā 
daudzpusējo attīstības banku metodika 
attiecībā uz rīcības klimata jomā 
apzināšanu, un ka tiks iekļauti 
aizsardzības pasākumi pret pārvērtēšanu, 
ņemot vērā pareizu uz sniegumu balstīta 
budžeta izstrādi un izstrādājot tos ciešā 
sadarbībā ar Parlamentu;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
11.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.b atgādina, ka izdevumi, kas palīdz 
apturēt un novērst bioloģiskās 
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daudzveidības samazināšanos, būtu 
jāaprēķina, pamatojoties uz efektīvu, 
pārredzamu un visaptverošu metodiku, ko 
Komisija noteikusi sadarbībā ar 
Parlamentu un Padomi; aicina Komisiju 
iesniegt Parlamentam gada ziņojumu, 
kurā sīki izklāstīts katra budžeta posteņa 
ieguldījums bioloģiskās daudzveidības 
integrēšanas mērķa sasniegšanā, kas 
paredz, ka, sākot ar 2024. 
gadu, bioloģiskās daudzveidības mērķiem 
tiek atvēlēti 7,5 % no gada izdevumiem 
saskaņā ar DFS 2021.–2027. gadam un, 
sākot ar 2026. gadu, bioloģiskās 
daudzveidības mērķiem tiek atvēlēti 10 % 
no gada izdevumiem saskaņā ar DFS, 
tādējādi atvieglojot minētā mērķa 
uzraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
17.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.a atzinīgi vērtē Komisijas 2019. gadā 
pausto apņemšanos veikt pasākumus, 
tostarp likumdošanas pasākumus, lai 
ievērojami samazinātu ķīmisko pesticīdu 
lietošanu un risku;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
17.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.b pieņem zināšanai Revīzijas palātas 
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īpašajā ziņojumā Nr. 5/20201a iekļautos 
secinājumus, saskaņā ar kuriem Komisija 
ir pastiprinājusi pasākumus, lai 
samazinātu risku, kas saistīts ar augu 
aizsardzības līdzekļiem (AAL); tomēr pauž 
nožēlu, ka saskaņā ar šo pašu ziņojumu 
Komisija nav ierosinājusi skaidrus 
praktiskus kritērijus, lai piemērotu 
integrētās augu aizsardzības vispārīgos 
principus vai uzlabotu vai izstrādātu 
saskaņotus riska indikatorus, ņemot vērā 
AAL izmantošanu, kas ir svarīgi, ņemot 
vērā to, ka Savienības noteikumi paredz, 
ka priekšroka dodama bioloģiskām, 
fiziskām un citām neķīmiskām metodēm, 
nevis ķīmiskām metodēm;
_________________
1a Īpašais ziņojums Nr. 5/2020 “Augu 
aizsardzības līdzekļu ilgtspējīga lietošana: 
ierobežots progress risku novērtēšanā un 
samazināšanā” (OV C 46, 11.2.2020., 6. 
lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 7
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
17.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.c uzsver, ka saskaņā ar Revīzijas 
palātas īpašo ziņojumu Nr. 5/2020 
integrētās augu aizsardzības principi ir 
obligāti lauksaimniekiem, taču tie nav 
iekļauti kā kopējās lauksaimniecības 
politikas (KLP) maksājumu 
priekšnoteikums, un ka Komisijai šie 
izmērāmie integrētās augu aizsardzības 
kritēriji ir jāiekļauj “nosacījumu sistēmā” 
saistībā ar KLP pēc 2020. gada un 
jānodrošina to izpilde;

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
17.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.d konstatē, ka saskaņā ar Revīzijas 
palātas īpašo ziņojumu Nr. 5/2020 dati, 
kas savākti un darīti pieejami par augu 
aizsardzības līdzekļu (AAL) pārdošanu un 
izmantošanu, nav bijuši pietiekami, lai 
nodrošinātu efektīvu uzraudzību, un ka 
Komisijai, pārskatot tiesību aktus, būtu 
jāuzlabo statistikas dati par AAL, lai 
padarītu tos pieejamākus, noderīgākus un 
salīdzināmākus;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
17.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.e norāda, ka Revīzijas palātas 
īpašajā ziņojumā Nr. 15/20201a par 
savvaļas apputeksnētāju aizsardzību ES 
Komisijai ir ieteikts uzlabot savvaļas 
apputeksnētāju aizsardzību pesticīdu riska 
novērtēšanas procesā un labāk integrēt 
savvaļas apputeksnētāju aizsardzībai 
paredzētās darbības ES politikas 
instrumentos, kas vērsti uz bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanu un 
lauksaimniecību; pauž nožēlu par to, ka 
saskaņā ar šo pašu ziņojumu Komisijai 
nav izdevies ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģijā līdz 2020. gadam iekļaut 
konkrētus pasākumus, lai novērstu 
savvaļas apputeksnētāju skaita 
samazināšanos, pievērsties aizsardzības 
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pasākumiem un atjaunināt norādījumus 
tādu testēšanas metožu izstrādei, kas 
vērstas uz savvaļas apputeksnētājiem, un 
noteikt konkrētus savvaļas apputeksnētāju 
aizsardzības mērķus; aicina 2021. gadā 
īstenot turpmākas darbības un pasākumus 
jaunajā ES bioloģiskās daudzveidības 
stratēģijā līdz 2030. gadam, kā arī īpašus 
pasākumus un atbilstošus šo darbību 
pārvaldības un uzraudzības mehānismus, 
tostarp skaidri sadalot pienākumus starp 
Komisijas dienestiem, kas strādā ar 
savvaļas apputeksnētājiem saistītās 
politikas jomās, jo īpaši vides, pesticīdu, 
lauksaimniecības, kohēzijas, kā arī 
pētniecības un inovācijas jomā;
_________________
1a Īpašais ziņojums Nr. 15/2020 “Savvaļas 
apputeksnētāju aizsardzība ES: Komisijas 
iniciatīvas nav devušas rezultātus” (OV 
C 227, 10.7.2020., 8. lpp.).

Or. en

Grozījums Nr. 10
Michèle Rivasi

Atzinuma projekts
17.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

17.f norāda, ka 2020. gada 2. decembrī 
ombude Eiropas Komisijai iesniedza trīs 
ierosinājumus1a, kā uzlabot pesticīdu 
sastāvā esošo vielu apstiprināšanas 
procesu: apstiprināt aktīvās vielas tikai 
lietojumiem, kurus Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde (EFSA) ir 
apstiprinājusi kā drošus, skaidrojumu par 
aktīvo vielu apstiprinājumiem publicēt 
sabiedrībai viegli saprotamā valodā un 
apstiprinošo datu procedūru izmantot 
īpaši piesardzīgi; aicina Komisiju veikt 
atbilstošus turpmākus pasākumus saistībā 
ar ombudes ierosinājumiem;
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_________________
1a Lēmums apvienotajās lietās 
1570/2018/JF-JN un 1973/2018/JF-JN 
par to, kā Eiropas Komisija apstiprina 
augu aizsardzības līdzekļos (pesticīdos) 
izmantotās vielas

Or. en


