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Grozījums Nr. 1
Seán Kelly, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz 
neatgriezenisks un ka biodaudzveidības 
zudums ir viens no zoonozes patogēnu, 
piemēram, Covid-19, izplatīšanās 
iemesliem; uzsver zinātniskos pierādījumus 
par tirdzniecības lomu biodaudzveidības 
izzušanā, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecību 
ar izrakteņiem, biomasu un atsevišķām 
lauksaimniecības precēm, un pierādījumus 
par biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru 
dēļ kā zemes izmantošanas maiņa, 
invazīvas svešzemju sugas, resursu 
pārmērīga ekspluatācija un piesārņojums;

1. atgādina, ka biodaudzveidība 
cilvēces vēsturē vēl nepieredzētā ātrumā 
samazinās globālā mērogā un ka sugu 
izzušanas ātrums kļūst straujāks, dažādos 
veidos ietekmējot cilvēka veselību visā 
pasaulē; uzsver zinātniskos pierādījumus 
par neilgtspējīgas tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā globāla zemes izmantošanas maiņa, 
invazīvas svešzemju sugas, resursu 
pārmērīga ekspluatācija un piesārņojums; 
norāda uz mērķiem, par kuriem 
vienošanās panākta 2021.–2027. gada 
DFS, lai biodaudzveidības izdevumu 
līmenis būtu 10 % apmērā un klimata 
politikas integrēšanas izdevumu līmenis – 
30 % apmērā, piemērojot stingru, 
pārredzamu un visaptverošu metodiku; 
atzīmē smagās ekonomiskās grūtības, no 
kādām Eiropas uzņēmumi cieš 
pandēmijas dēļ, tāpēc uzskata, ka ar 
stratēģiju ir jāatbalsta gan 
biodaudzveidība, gan darbvietas, lai 
uzņēmumi varētu atgūties, saglabājot 
konkurētspēju un atvērtību tirdzniecībai 
saskaņā ar zaļā kursa mērķiem un 
principu “nenodari būtisku kaitējumu”, tā 
nodrošinot ilgtspējīgu ekonomikas 
izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz 
neatgriezenisks un ka biodaudzveidības 
zudums ir viens no zoonozes patogēnu, 
piemēram, Covid-19, izplatīšanās 
iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums;

1. atzīmē zinātniskos pierādījumus par 
tirdzniecības lomu biodaudzveidības 
izzušanā, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecību 
ar izrakteņiem, biomasu un atsevišķām 
lauksaimniecības precēm, un pierādījumus 
par biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru 
dēļ kā zemes izmantošanas maiņa, 
invazīvas svešzemju sugas, resursu 
pārmērīga ekspluatācija un piesārņojums;

Or. it

Grozījums Nr. 3
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz 
neatgriezenisks un ka biodaudzveidības 
zudums ir viens no zoonozes patogēnu, 
piemēram, Covid-19, izplatīšanās 
iemesliem; uzsver zinātniskos pierādījumus 
par tirdzniecības lomu biodaudzveidības 
izzušanā, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecību 
ar izrakteņiem, biomasu un atsevišķām 
lauksaimniecības precēm, un pierādījumus 
par biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru 
dēļ kā zemes izmantošanas maiņa, 
invazīvas svešzemju sugas, resursu 
pārmērīga ekspluatācija un piesārņojums;

1. atgādina, ka ir būtiski steidzamības 
kārtā visā pasaulē palēnināt 
biodaudzveidības izzušanu; uzsver 
zinātniskos pierādījumus par tirdzniecības 
lomu biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
neilgtspējīgi saražotu biomasu un 
neilgtspējīgi saražotām izejvielām, un 
pierādījumus par biodaudzveidības 
izzušanu tādu faktoru dēļ kā zemes 
izmantošanas maiņa, invazīvas svešzemju 
sugas, resursu ekspluatācija un 
piesārņojums;

Or. es
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Grozījums Nr. 4
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz 
neatgriezenisks un ka biodaudzveidības 
zudums ir viens no zoonozes patogēnu, 
piemēram, Covid-19, izplatīšanās 
iemesliem; uzsver zinātniskos pierādījumus 
par tirdzniecības lomu biodaudzveidības 
izzušanā, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecību 
ar izrakteņiem, biomasu un atsevišķām 
lauksaimniecības precēm, un pierādījumus 
par biodaudzveidības izzušanu tādu 
faktoru dēļ kā zemes izmantošanas maiņa, 
invazīvas svešzemju sugas, resursu 
pārmērīga ekspluatācija un piesārņojums;

1. atgādina, ka ir svarīgi apturēt 
biodaudzveidības samazināšanos pasaules 
mērogā, jo biodaudzveidības izzušana 
pasaulē ir arī viens no zoonozes patogēnu 
izraisītājiem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
pasaules biodaudzveidības mazināšanā, jo 
īpaši attiecībā uz savvaļas dzīvnieku un 
augu tirdzniecību un zināmā mērā 
tirdzniecību ar izrakteņiem, neilgtspējīgi 
iegūtu biomasu un dažām neilgtspējīgi 
saražotām lauksaimniecības precēm, kā arī 
biodaudzveidības zudumu klimata 
pārmaiņu, globālas zemes izmantošanas 
maiņas, invazīvu svešzemju sugu, 
neilgtspējīgas resursu izmantošanas un 
piesārņojuma dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks 
un ka biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks 
un ka biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 
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precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums;

precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums; uzsver, ka 
tirdzniecības ietekmei uz dramatisko 
biodaudzveidības samazināšanos ļoti 
nepareizi pievēršas gan spēkā esošo BTN 
struktūrā, gan pašreizējos PTO 
noteikumos; uzsver, ka biodaudzveidības 
aizsardzībā galvenajam principam ir jābūt 
piesardzības principam;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks 
un ka biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums;

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks 
un ka biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; atgādina, ka 
tirdzniecības radītie ārējie vides faktori 
skaidri parāda, ka neviena valsts ietekmi 
nespēj izlīdzināt savā ekonomikā; uzsver 
zinātniskos pierādījumus par tirdzniecības 
lomu biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums; mudina 
Komisiju principus “Viena veselība” un 
“Veselība visās politikas jomās” ieviest arī 
ar tirdzniecību saistītās rīcībpolitikās un 
likumdošanas pasākumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 7
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks 
un ka biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums;

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks 
un ka biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu, savvaļas dzīvnieku un augu 
sugām un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums; atgādina, 
ka vairāk nekā puse no pasaules IKP ir 
mēreni vai ļoti atkarīga no dabas un tās 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks 
un ka biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz 
neatgriezenisks, ka mums jāsastopas ar 
sugu masveida izzušanu un ka 
biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
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biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums;

biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks 
un ka biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par tirdzniecības lomu 
biodaudzveidības izzušanā, jo īpaši 
attiecībā uz tirdzniecību ar izrakteņiem, 
biomasu un atsevišķām lauksaimniecības 
precēm, un pierādījumus par 
biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru dēļ 
kā zemes izmantošanas maiņa, invazīvas 
svešzemju sugas, resursu pārmērīga 
ekspluatācija un piesārņojums;

1. atgādina, ka kaitējums planētas 
biodaudzveidībai ir gandrīz neatgriezenisks 
un ka biodaudzveidības zudums ir viens no 
zoonozes patogēnu, piemēram, Covid-19, 
izplatīšanās iemesliem; uzsver zinātniskos 
pierādījumus par neilgtspējīgas 
tirdzniecības lomu biodaudzveidības 
izzušanā, jo īpaši attiecībā uz tirdzniecību 
ar izrakteņiem, biomasu un atsevišķām 
lauksaimniecības precēm, un pierādījumus 
par biodaudzveidības izzušanu tādu faktoru 
dēļ kā zemes izmantošanas maiņa, 
invazīvas svešzemju sugas, resursu 
pārmērīga ekspluatācija un piesārņojums;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums



AM\1226070LV.docx 9/57 PE689.523v02-00

LV

1.a ar bažām atzīmē, ka invazīvu 
svešzemju sugu nodarītais ekonomisko 
izmaksu zudums Eiropā ir lēšams 12,7 
miljardu EUR apmērā gadā1a, kas jo īpaši 
attiecas uz izmaksām lauksaimniecības, 
zivsaimniecības, mežsaimniecības un 
veselības nozarē, proti, 5,1 miljards EUR 
gadā, neskaitot izmaksas dzīvnieku un 
cilvēku saslimšanas izraisīto epidēmiju 
apkarošanai; šajā sakarībā aicina 
Komisiju uzlabot kontroli pie robežām, lai 
nodrošinātu, ka Eiropas Savienībā 
importētās preces neapdraud Eiropas 
biodaudzveidību un konkurētspēju, jo 
pieaugošais tirdzniecības apjoms veicina 
invazīvu sugu izplatīšanos;
_________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5200
8SC2887&from=EN

Or. en

Grozījums Nr. 11
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver – lai nodrošinātu 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus 
starptautiskā mērogā, ir svarīgi, lai ES un 
globālajam biodaudzveidības satvaram 
saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko 
daudzveidību (KBD) būtu vienādi augsts 
ambīciju līmenis, jo īpaši attiecībā uz 
sauszemes un jūras aizsardzības 
mērķuzdevumiem; uzsver, ka 
atjauninātajā projektā par vispārējo 
biodaudzveidības satvaru laikposmam pēc 
2020. gada, kurā ņemti vērā atklātā 
sastāva darba grupas par globālo 
biodaudzveidības satvaru laikposmam pēc 
2020. gada otrās sanāksmes rezultāti, nav 



PE689.523v02-00 10/57 AM\1226070LV.docx

LV

iekļauta atsauce uz stingru aizsardzību; 
tādēļ aicina Komisiju nodrošināt, ka 
jebkurš zemes aizsardzības mērķis ES ir 
pietiekami elastīgs, lai to varētu īstenot, 
ņemot vērā precīzus katras dalībvalsts 
apstākļus un iespējas, kā arī zemes un 
mežu īpašnieku tiesības, turklāt stingra 
aizsardzība jāparedz kā brīvprātīga 
iespēja;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ekosistēmu degradācija 
un spiediens uz tām apgrūtina iespējas 
sasniegt lielāko daļu no 2030. gada 
ilgtspējīgas attīstības mērķiem, jo īpaši 
tādus mērķus kā nabadzības izskaušana, 
ūdens un sanitārijas pieejamības 
nodrošināšana, pārtikas nodrošinājuma 
panākšana, veselīgas dzīves 
nodrošināšana un sociālekonomiskās 
nevienlīdzības mazināšana valstīs un 
starp tām;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka atvērtai stratēģiskajai 
autonomijai būtu jānodrošina godīga 
konkurence un jāietver saskaņotība starp 
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dažādām ES rīcībpolitikām un 
iniciatīvām, tostarp biodaudzveidības 
stratēģiju, vienlaikus veicinot visus 
ilgtspējas aspektus un tirdzniecības 
priekšrocības attiecinot uz Eiropas 
uzņēmumiem, jo īpaši MVU;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atgādina, ka ANO Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību sekretariāts ir 
stingri mudinājis biodaudzveidības jomā 
rīkoties vietējā un subnacionālā līmenī, 
saprotot, ka decentralizēta plānošana ir 
efektīvs atbalsts globālo biodaudzveidības 
stratēģiju izvēršanai;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka saskaņotība starp 
dažādām ES rīcībpolitikām ir būtiska 
starptautiskajā tirdzniecībā, kad tiek 
definēti visi ilgtspējas attīstības aspekti, 
sociālie, vides – tostarp biodaudzveidības 
– un ekonomiskie aspekti;

Or. en
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Grozījums Nr. 16
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, cik būtiska ir zvejnieku, 
lauksaimnieku un visu lauku dzīves 
rīcībspēku loma biodaudzveidības 
aizstāvībā un ekosistēmas aizsardzībā;

Or. it

Grozījums Nr. 17
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atzinīgi vērtē to, ka jaunā 
tirdzniecības stratēģija “aicina uz ciešāku 
politikas integrāciju starp tirdzniecības 
politiku un ES iekšpolitiku” un atzīst, ka 
“biodaudzveidības saglabāšana ir 
pasaules mēroga uzdevums, kam 
nepieciešami globāli centieni”; sagaida, 
ka Komisija saglabās vērienīgus mērķus 
ne tikai vārdos, bet arī darbos un ka 
nekavējoties tiks apsvērti īpaši un konkrēti 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka ES 
tirdzniecības nolīgumi nerada vai 
nedraud izraisīt biodaudzveidības 
zudumu, un sagaida, ka ES tirdzniecības 
politika tiks efektīvi saskaņota ar 
biodaudzveidības stratēģiju;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Carles Puigdemont i Casamajó
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Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka pieaugošā 
ekonomikas internacionalizācija, 
pārvietojot ražošanas un patēriņa 
procesus, daudzējādi ietekmē dabu 
pasaules mērogā un ārpus ES teritorijas;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b atgādina, ka ar tirdzniecības 
nolīgumiem ir jānodrošina, lai iesaistītās 
puses aktīvi piedalītos ilgtspējīgas 
attīstības principu veicināšanā; ir 
jānodrošina arī starptautiskie standarti, 
kas atbilst Eiropas vides un klimata 
mērķiem ilgtspējīgas izaugsmes jomā; 
turklāt, lai nodrošinātu globālu 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgām pārtikas 
sistēmām, ar šiem nolīgumiem Parīzes 
nolīgums par klimata pārmaiņām un tā 
ievērošana būtu jāpadara par būtiskiem 
un saistošiem elementiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 20
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
1.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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1.c uzsver, ka topošajai atvērtās 
stratēģiskās autonomijas stratēģijai būtu 
jāpalīdz attīstīt godīgu konkurenci starp 
visiem starptautiskās tirdzniecības 
dalībniekiem un nodrošināt saskaņotību 
starp dažādām ES rīcībpolitikām un 
iniciatīvām, tostarp biodaudzveidības 
stratēģiju, vienlaikus veicinot visus 
ilgtspējas aspektus un novadot 
tirdzniecības sniegtās priekšrocības līdz 
lauku saimniecību līmenim;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Seán Kelly

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumus; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības 
nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības 
jomu un lai sarunu gaitā tos regulāri 
atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk 
pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus un formulēt attiecīgās divpusējās 
saistības, kas izklāstītas sarunās; uzsver, 
cik būtiski ir sistemātiski veikt regulārus 
ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un 

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumus; 
prasa, lai IIN veiktu kā daļu no turpmāko 
brīvās tirdzniecības nolīgumu analīzes 
attiecībā uz to darbības jomu nolūkā pēc 
iespējas drīzāk pienācīgi apzināt un novērst 
iespējamos riskus un formulēt attiecīgās 
divpusējās saistības, kas izklāstītas sarunās; 
uzsver, cik būtiski ir sistemātiski veikt 
ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; aicina Komisiju 
rīkoties, ja tirdzniecības partneri nepilda 
savas divpusējās vai daudzpusējās 
saistības; šajā sakarībā atzinīgi vērtē 
galvenā tirdzniecības nolīgumu izpildes 
uzrauga (CTEO) iecelšanu, kura 
uzdevums ir vadīt centienus Komisijas 
līmenī, lai stiprinātu īstenošanu un izpildi, 
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mērķi, kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, 
un prasa (ne-)tarifu barjeru 
samazināšanu padarīt atkarīgu no šīm 
sadaļām; aicina Komisiju attiecīgi 
atjaunināt esošās sadaļas;

izmantojot dažādus pieejamos 
instrumentus; uzsver, ka ES tirdzniecības 
un ieguldījumu nolīgumi veicina oficiālu 
dialogu ar partneriem par visiem Eiropas 
zaļā kursa aspektiem, tostarp 
biodaudzveidību, ilgtspējīgu pārtikas 
politiku, piesārņojumu un aprites 
ekonomiku;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumus; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības 
nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības 
jomu un lai sarunu gaitā tos regulāri 
atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk 
pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus un formulēt attiecīgās divpusējās 
saistības, kas izklāstītas sarunās; uzsver, 
cik būtiski ir sistemātiski veikt regulārus 
ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un 
prasa (ne-)tarifu barjeru samazināšanu 
padarīt atkarīgu no šīm sadaļām; aicina 

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā visās ES rīcībpolitikās; prasa 
Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai un atvieglināt finanšu 
resursu mobilizāciju ar biodaudzveidību 
saistītām inovācijām; prasa, lai ilgtspējas 
ietekmei pievērstu lielāku vērību kā daļai 
no turpmāko brīvās tirdzniecības nolīgumu 
analīzes attiecībā uz to darbības jomu un 
lai sarunu gaitā tos regulāri atjauninātu 
nolūkā pēc iespējas drīzāk pienācīgi 
apzināt un novērst iespējamos riskus un 
formulēt attiecīgās divpusējās saistības, kas 
izklāstītas sarunās; uzsver, cik būtiski ir 
sistemātiski veikt regulārus ilgtspējīgas 
ietekmes ex post novērtējumus, lai 
nodrošinātu atbilstību ES starptautiskajām 
saistībām biodaudzveidības jomā; prasa 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās iekļaut termiņatkarīgus ceļvežus, 
kuros būtu izklāstītas pārbaudāmas 
saistības un mērķi, kas regulāri jāuzrauga 
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Komisiju attiecīgi atjaunināt esošās 
sadaļas;

ex post IIN;

Or. es

Grozījums Nr. 23
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumus; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības 
nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības 
jomu un lai sarunu gaitā tos regulāri 
atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk 
pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus un formulēt attiecīgās divpusējās 
saistības, kas izklāstītas sarunās; uzsver, 
cik būtiski ir sistemātiski veikt regulārus 
ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un prasa 
(ne-)tarifu barjeru samazināšanu padarīt 
atkarīgu no šīm sadaļām; aicina Komisiju 
attiecīgi atjaunināt esošās sadaļas;

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros ir jāizmanto 
noturīgāka metodika nekā līdz šim, kā tas 
ieteikts pieejamajos Komisijas pētījumos 
un kas konsekventi jāņem vērā 
biodaudzveidības jautājumos; prasa 
Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības 
nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības 
jomu un lai sarunu gaitā tos regulāri 
atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk 
pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus attiecīgā reģiona, kā arī ES 
biodaudzveidībai un formulēt attiecīgās 
divpusējās saistības, kas izklāstītas sarunās; 
uzsver, cik būtiski ir sistemātiski veikt 
regulārus ilgtspējas ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga, jāizvērtē un 
jākoriģē ex post IIN un saskaņā ar tiem, 
un prasa (ne-)tarifu barjeru samazināšanu 
padarīt atkarīgu no šīm sadaļām; aicina 
Komisiju pēc iespējas drīzāk attiecīgi 
atjaunināt esošās BTN sadaļas;
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Or. en

Grozījums Nr. 24
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumus; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības 
nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības 
jomu un lai sarunu gaitā tos regulāri 
atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk 
pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus un formulēt attiecīgās divpusējās 
saistības, kas izklāstītas sarunās; uzsver, 
cik būtiski ir sistemātiski veikt regulārus 
ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un prasa 
(ne-)tarifu barjeru samazināšanu padarīt 
atkarīgu no šīm sadaļām; aicina Komisiju 
attiecīgi atjaunināt esošās sadaļas;

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumus; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu analīzes attiecībā uz 
to darbības jomu un lai sarunu gaitā tos 
regulāri atjauninātu nolūkā pēc iespējas 
drīzāk pienācīgi apzināt un novērst 
iespējamos riskus un formulēt attiecīgās 
divpusējās saistības, kas izklāstītas sarunās; 
uzsver, cik būtiski ir sistemātiski veikt 
regulārus ilgtspējīgas ietekmes ex post 
novērtējumus, lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības (TIA) sadaļās 
iekļaut termiņatkarīgus ceļvežus, kuros 
būtu izklāstītas pārbaudāmas saistības un 
mērķi, kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, 
un prasa (ne-)tarifu barjeru samazināšanu 
padarīt atkarīgu no šīm sadaļām; aicina 
Komisiju attiecīgi atjaunināt esošās 
sadaļas; aicina Komisiju cieši sadarboties 
ar Parlamentu un specializētajām 
ieinteresētajām personām, lai pievērstos 
šiem pasākumiem; aicina Komisiju un 
dalībvalstis īstenot pasākumus, kuri 
izklāstīti un par kuriem panākta 
vienošanās TIA sadaļās, arī Savienības 
teritorijā, lai tie būtu saskaņoti un 
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atbilstīgi tam, ko Savienība prasa no 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumus; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības 
nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības 
jomu un lai sarunu gaitā tos regulāri 
atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk 
pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus un formulēt attiecīgās divpusējās 
saistības, kas izklāstītas sarunās; uzsver, 
cik būtiski ir sistemātiski veikt regulārus 
ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un prasa 
(ne-)tarifu barjeru samazināšanu padarīt 
atkarīgu no šīm sadaļām; aicina Komisiju 
attiecīgi atjaunināt esošās sadaļas;

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumos; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības 
nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības 
jomu un lai sarunu gaitā tos regulāri 
atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk 
pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus un formulēt attiecīgās divpusējās 
saistības, kas izklāstītas sarunās; jo īpaši 
uzsver, cik būtiski ir nodrošināt pienācīgu 
finansējumu pārvaldības struktūrām, 
atbalstu pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, definēt aizsargājamās 
teritorijas un to tvērumu, izraudzīties 
kompetentās iestādes utt.; uzsver, cik 
būtiski ir sistemātiski veikt regulārus 
ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un prasa 
(ne-)tarifu barjeru samazināšanu padarīt 
atkarīgu no šīm sadaļām; aicina Komisiju 
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attiecīgi atjaunināt esošās sadaļas;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumus; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības 
nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības 
jomu un lai sarunu gaitā tos regulāri 
atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk 
pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus un formulēt attiecīgās divpusējās 
saistības, kas izklāstītas sarunās; uzsver, 
cik būtiski ir sistemātiski veikt regulārus 
ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un prasa 
(ne-)tarifu barjeru samazināšanu padarīt 
atkarīgu no šīm sadaļām; aicina Komisiju 
attiecīgi atjaunināt esošās sadaļas;

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumos; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai neitrālus un 
objektīvus IIN veiktu kā daļu no turpmāko 
brīvās tirdzniecības nolīgumu analīzes 
attiecībā uz to darbības jomu un lai sarunu 
gaitā tos regulāri atjauninātu nolūkā pēc 
iespējas drīzāk pienācīgi apzināt un novērst 
iespējamos riskus un formulēt attiecīgās 
divpusējās saistības, kas izklāstītas sarunās; 
uzsver, cik būtiski ir sistemātiski veikt 
regulārus ilgtspējīgas ietekmes ex post 
novērtējumus, lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un prasa 
(ne-)tarifu barjeru samazināšanu padarīt 
atkarīgu no šīm sadaļām; aicina Komisiju 
attiecīgi atjaunināt esošās sadaļas; 
atgādina, ka BTN būtu jābalsta uz 
koordinētu pieeju, veicinot lielāku 
saskaņotību starp tirdzniecību, muitu un 
tirgus uzraudzību;
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Or. en

Grozījums Nr. 27
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju sistemātiski 
iekļaut visos ilgtspējīgas ietekmes 
novērtējumos (IIN), kuros tiek izmantota 
stabila metodika, kas ieteikta pieejamajos 
Komisijas pētījumos un kas konsekventi 
jāņem vērā biodaudzveidības jautājumus; 
prasa Komisijai nodrošināt pienācīgu 
finansējumu šādas biodaudzveidības 
analīzes veikšanai; prasa, lai IIN veiktu kā 
daļu no turpmāko brīvās tirdzniecības 
nolīgumu analīzes attiecībā uz to darbības 
jomu un lai sarunu gaitā tos regulāri 
atjauninātu nolūkā pēc iespējas drīzāk 
pienācīgi apzināt un novērst iespējamos 
riskus un formulēt attiecīgās divpusējās 
saistības, kas izklāstītas sarunās; uzsver, 
cik būtiski ir sistemātiski veikt regulārus 
ilgtspējīgas ietekmes ex post novērtējumus, 
lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un prasa 
(ne-)tarifu barjeru samazināšanu padarīt 
atkarīgu no šīm sadaļām; aicina Komisiju 
attiecīgi atjaunināt esošās sadaļas;

2. uzsver, cik būtiski ir bioloģiskās 
daudzveidības dimensiju kopā ar 
ekonomikas un sociālo dimensiju 
sistemātiski iekļaut visos ilgtspējīgas 
ietekmes novērtējumos (IIN), kuros tiek 
izmantota stabila metodika, kas ieteikta 
pieejamajos Komisijas pētījumos un kas 
konsekventi jāņem vērā biodaudzveidības 
jautājumos; prasa Komisijai nodrošināt 
pienācīgu finansējumu šādas 
biodaudzveidības analīzes veikšanai; prasa, 
lai IIN veiktu kā daļu no turpmāko brīvās 
tirdzniecības nolīgumu analīzes attiecībā 
uz to darbības jomu un lai sarunu gaitā tos 
regulāri atjauninātu nolūkā pēc iespējas 
drīzāk pienācīgi apzināt un novērst 
iespējamos riskus un formulēt attiecīgās 
divpusējās saistības, kas izklāstītas sarunās; 
uzsver, cik būtiski ir sistemātiski veikt 
regulārus ilgtspējīgas ietekmes ex post 
novērtējumus, lai nodrošinātu atbilstību ES 
starptautiskajām saistībām 
biodaudzveidības jomā; prasa tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās iekļaut 
termiņatkarīgus ceļvežus, kuros būtu 
izklāstītas pārbaudāmas saistības un mērķi, 
kas regulāri jāuzrauga ex post IIN, un prasa 
(ne-)tarifu barjeru samazināšanu padarīt 
atkarīgu no šīm sadaļām; aicina Komisiju 
attiecīgi atjaunināt esošās sadaļas;

Or. es

Grozījums Nr. 28
Seán Kelly, Christophe Hansen
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Atzinuma projekts
2. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1) uzskata, ka ES kā prioritāte 
jaunattīstības valstīs būtu jāveicina 
ilgtspējīga ekonomikas izaugsme, lai 
paplašinātu un pārveidotu to 
tautsaimniecības un sniegtu labumu no 
attīstības, ņemot vērā, ka tirdzniecība 
papildus sociālajiem un ekonomiskajiem 
mērķiem var veicināt vides mērķu 
sasniegšanu; atzīmē, ka tirdzniecība un 
ieguldījumi uz biodaudzveidību balstītos 
produktos un pakalpojumos var stimulēt 
biodaudzveidības pārmērīgas 
ekspluatācijas samazināšanu, vienlaikus 
ļaujot izveidot ilgtspējīgākas ekonomikas 
nozares, kas veicina iekļaujošu izaugsmi 
un ilgtspējīgus ražošanas, tirdzniecības un 
patēriņa modeļus; uzsver, ka tirgus 
stimuli un spēju veidošana būtu jādara 
pieejami uzņēmumiem, lai tos iesaistītu 
gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē, 
kā arī palīdzētu tiem apmierināt 
patērētāju gaidas un pieaugošās prasības 
aizsargāt dabu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atzinīgi vērtē vienoto 
kontaktpunktu, kas izveidots, lai risinātu 
paziņotos tirdzniecības šķēršļus un 
ilgtspējīgas tirdzniecības saistību 
pārkāpumus, un uzskata, ka Savienības 
interesēs ir rīkoties, lai reaģētu uz šādiem 
saistību pārkāpumiem; aicina Komisiju 
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izdarīt secinājumus no ES un 
Dienvidkorejas strīda, kuru atrisinājusi 
ekspertu grupa un uzsvērusi, cik būtiski ir 
iekļaut starpposma mērķrādītājus un 
termiņus attiecībā uz to, kā puses ratificē 
starptautiskās konvencijas; atgādina par 
savu aicinājumu Komisijai analizēt, vai ir 
iespējams kā galēju līdzekli tirdzniecības 
nolīgumos ieviest uz sankcijām balstītu 
mehānismu, un aicina ņemt vērā 
Nīderlandes un Francijas neoficiālo 
dokumentu par tirdzniecību, 
sociālekonomisko ietekmi un ilgtspējīgu 
attīstību saistībā ar 15 punktu rīcības 
plāna pārskatīšanu attiecībā uz TIA 
sadaļām;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzskata, ka ES būtu jācenšas 
sadarboties ar saviem tirdzniecības 
partneriem, lai palielinātu un stiprinātu 
informētību par biodaudzveidības 
dimensiju tirdzniecībā, strādātu pie tā, lai 
gaidāmajā darbā pie PTO reformas un 
citos starptautiskās tirdzniecības forumos, 
kā arī mūsu brīvās tirdzniecības 
nolīgumos iekļautu saistošus 
biodaudzveidības aizsardzības rādītājus, 
un uzskata, ka jebkādai šādai iekļaušanai 
jābūt balstītai uz zinātniskiem 
pierādījumiem un tā nekad nedrīkst tikt 
izmantota kā zaļmaldināšanas 
protekcionisms; uzsver, ka 
biodaudzveidības noteikumi ir jāiekļauj 
visos FLEGT ietvaros noslēgtajos brīvās 
tirdzniecības nolīgumos, investīciju 
nolīgumos un brīvprātīgajos 
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partnerattiecību nolīgumos (BPN);

Or. en

Grozījums Nr. 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
apvienot centienus, lai panāktu 
vienošanos par jūras biodaudzveidības 
aizsardzību ārpus valstu jurisdikcijas; 
atgādina, ka aizsargājamu jūras teritoriju 
izveide ārpus valstu jurisdikcijas esošos 
apgabalos ir jāpamato ar 
sociālekonomiskiem un ekoloģiskiem 
ietekmes novērtējumiem, kuru pamatā ir 
labākie pieejamie zinātniskie ieteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a prasa Komisijai izmantot rādītājus, 
kas izstrādāti, cenšoties apzināt 
iespējamos apdraudējumus 
biodaudzveidībai, lai formulētu īstermiņa, 
vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus 
biodaudzveidības aizsardzībai; pieprasa 
Komisija ik gadu sniegt Eiropas 
Parlamentam jaunāko informāciju par to, 
cik daudz izdarīts ceļā uz minēto mērķu 
īstenošanu;

Or. en
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Grozījums Nr. 33
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b aicina Komisiju izvērtēt spēkā 
esošo BTN, kā arī dokumentu, kas pašlaik 
tiek juridiski noslīpēti, ietekmi uz 
biodaudzveidību, un iepazīstināt Eiropas 
Parlamentu ar rezultātiem un plānotajiem 
pielāgojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, ka ES ir jāizdara būtiski 
pielāgojumi savā eksporta politikā, lai 
nepieļautu, ka kaitīgu ietekmi rada ES 
lauksaimniecības politika, vienlaikus 
ņemot vērā sekas, ko var radīt iespējamo 
pielāgojumu nepilnības; aicina Komisiju 
sadarbībā ar neatkarīgiem ekspertiem 
sagatavot detalizētu pētījumu par ES 
eksporta un ražošanas metožu negatīvo 
ietekmi uz biodaudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski, lai Komisija, 
pamatojoties uz Vispārējās vienošanās par 
tarifiem un tirdzniecību XX pantu, 
veicinātu ar produktiem nesaistītu procesu 
un ražošanas metožu pieeju nolūkā atbalstīt 
pasākumus, kas paredzēti biodaudzveidības 
turpmāka zuduma novēršanai;

3. uzskata, ka ir būtiski, lai Komisija 
veicinātu ar produktiem nesaistītu procesu 
un ražošanas metožu pieeju nolūkā atbalstīt 
pasākumus, kas paredzēti biodaudzveidības 
turpmāka zuduma novēršanai un kas ir 
nediskriminējoši un cenšas pēc iespējas 
lielākā mērā aizsargāt vidi [MC1]; 
atbalsta Komisijas vēlmi starptautiskās 
diskusijās par tirdzniecību un vidi panākt 
tādu attiecīgo PTO noteikumu 
interpretāciju, kuros atzītas dalībvalstu 
tiesības efektīvi reaģēt uz globālām vides 
problēmām, jo īpaši klimata pārmaiņām 
un biodaudzveidības aizsardzību; uzskata, 
ka juristi, kuri specializējušies 
tirdzniecības un vides jautājumos, būtu 
jāieceļ strīdu izšķiršanas komisijās, kas 
izveidotas ar BTN un IPA, un ka viņi jo 
īpaši būtu jāiesaista tādu strīdu 
risināšanā, kas izriet no pretrunām starp 
tirdzniecības saistībām un vides 
aizsardzības izņēmumiem; mudina 
Komisiju virzīt šo priekšlikumu saistībā ar 
tās PTO iniciatīvu klimata un 
tirdzniecības jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Seán Kelly, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ir būtiski, lai Komisija, 
pamatojoties uz Vispārējās vienošanās par 
tarifiem un tirdzniecību XX pantu, 
veicinātu ar produktiem nesaistītu procesu 
un ražošanas metožu pieeju nolūkā atbalstīt 
pasākumus, kas paredzēti biodaudzveidības 
turpmāka zuduma novēršanai;

3. uzskata, ka ir būtiski, lai Komisija 
veicinātu ar produktiem nesaistītu procesu 
un ražošanas metožu pieeju nolūkā atbalstīt 
pasākumus, kas paredzēti biodaudzveidības 
turpmāka zuduma novēršanai saskaņā ar 
drošu, paredzamu un nediskriminējošu 
satvaru, kurš attiecībā uz iekšzemes 
produktiem un produktiem, ko eksportē 
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trešās valstis, būtu saderīgs ar PTO;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju tirdzniecības 
sarunās izmantot atšķirīgu pieeju, lai 
preferenciālu piekļuvi ES tirgum 
atvieglotu tikai tiem tirdzniecības 
partneriem, kuri sekmīgi īsteno visus 
daudzpusējos vides nolīgumus, kas 
attiecas uz biodaudzveidības aizsardzību, 
un aicina saglabāt tarifus izejvielām, 
precēm un pakalpojumiem, kas saskaņā 
ar IIN un darbības jomas izpēti tiek 
uzskatīti par kaitīgiem biodaudzveidībai; 
prasa Komisijai izstrādāt efektīvu 
anulēšanas iespēju pārkāpumu vai 
neīstenošanas gadījumā, saskaņā ar kuru 
tiktu atjaunoti tarifi tirdzniecības 
partnerim, kas izdarījis attiecīgo 
pārkāpumu;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju popularizēt 
komercpraksi, ar ko veicina ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu (ĢIN) aizsardzību, īpašu 
uzmanību pievēršot vietējiem produktiem, 
kuri visvairāk atbilst biodaudzveidības 
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saglabāšanas mērķim;

Or. it

Grozījums Nr. 39
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a mudina Komisiju apsvērt 
biodaudzveidības zuduma eksteritoriālo 
dimensiju, jo īpaši jaunattīstības valstīs, 
un zinātniski izvērtēt Savienības vispārējo 
ietekmi uz planētas biodaudzveidību;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b prasa veikt neatkarīgu padziļinātu 
analīzi par tirdzniecības nolīgumos 
atlikušo IPD un ITS noteikumu ietekmi, 
kā arī Enerģētikas hartas ietekmi uz 
biodaudzveidību, un prasa veikt ātrus 
pielāgojumus gadījumā, ja tiek pierādīta 
negatīva ietekme;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski 
atteiktos no fosilā kurināmā un videi 
kaitīgām subsīdijām saskaņā ar saistībām, 
kas uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 42
Seán Kelly

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski 
atteiktos no fosilā kurināmā un videi 
kaitīgām subsīdijām saskaņā ar saistībām, 
kas uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai būtu 
jātiecas uz to, lai atbalstītu 
klimatneitralitātes panākšanu ne vēlāk ka 
2050. gadā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos; uzsver, ka 
ilgtspējai un oglekļneitralitātei arī 
turpmāk jābūt ES programmu 
galvenajiem mērķiem, un tāpēc ES 
tirdzniecības politikai saskaņā ar 
biodaudzveidības stratēģiju būtu jāsekmē 
tas, ka MVU spēj izmantot zaļās 
pārkārtošanās sniegtās priekšrocības 
konkurētspējas, izmaksu samazināšanas 
un darbvietu radīšanas ziņā; uzskata, ka 
jebkādos ES zemes aizsardzības 
mērķuzdevumos būtu jāņem vērā katras 
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dalībvalsts atšķirīgie apstākļi un iespējas;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā steidzami būtu jātiecas uz to, lai 
pakāpeniski atteiktos no fosilā kurināmā un 
instrumentiem, kuri ir pretrunā ilgtspējas 
mērķiem; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

Or. es

Grozījums Nr. 44
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski aizstātu 
fosilā kurināmā un videi kaitīgās 
subsīdijas saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
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Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

Or. it

Grozījums Nr. 45
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un 
pašreizējos un turpmākajos nolīgumos 
izveidot saikni starp daudzpusējo vides 
nolīgumu īstenošanu, kas ir pierādīta, un 
tarifu pazemināšanu; šajā daudzpusējā 
kontekstā aicina Komisiju uzņemties 
vadību attiecīgajos starptautiskajos 
forumos, jo īpaši PTO; aicina Komisiju 
censties, lai radītu iespējas paaugstināt 
tarifus produktiem un pakalpojumiem, 
kuriem konkrētajā reģionā ir zinātniski 
pierādīta negatīva ietekme uz 
biodaudzveidību; uzsver, ka PTO ir 
jāizveido tiesiskais regulējums, kas ļautu 
radīt ar tarifiem nesaistītus šķēršļus un 
tirdzniecības aizliegumus biodaudzveidību 
apdraudošām izejvielām, precēm un 
pakalpojumiem, lai tādējādi mazinātu 
stimulu šādu izejvielu, preču un 
pakalpojumu tirdzniecībai un ražošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

4. atgādina – ESAO piesardzīgi 
aplēsusi, ka finanšu plūsmas, kas var 
kaitēt biodaudzveidībai (pamatojoties uz 
fosilo kurināmo un lauksaimniecības 
subsīdijām), ir aptuveni 500 miljardi USD 
gadā, kas desmitkārt pārsniedz pasaules 
finansējuma plūsmas biodaudzveidības 
saglabāšanai un ilgtspējīgai 
izmantošanai; uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski 
atteiktos no fosilā kurināmā un videi 
kaitīgām subsīdijām saskaņā ar saistībām, 
kas uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai ieviestu enerģētikas 
pārkārtošanas pasākumus, ar ko 
mudinātu izmantot mazemisiju un 
bezemisiju tehnoloģijas un izskaustu videi 
kaitīgās subsīdijas saskaņā ar saistībām, 
kas uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 



PE689.523v02-00 32/57 AM\1226070LV.docx

LV

ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

Or. es

Grozījums Nr. 48
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos, jo īpaši 
iestājoties par saistošiem mērķiem 
pasaules līmenī nolūkā palielināt 
ambīcijas un nodrošināt, lai rīcība 
pasaules biodaudzveidības jomā 
laikposmā pēc 2020. gada būtu efektīva;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos; šajā sakarībā 
aicina saskaņoti atkāpties no Enerģētikas 
hartas nolīguma, ar ko aizsargā un 
veicina investīcijas fosilajā kurināmajā;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos;

4. uzskata, ka ES tirdzniecības 
politikai un zaļajai diplomātijai steidzami 
būtu jātiecas uz to, lai pakāpeniski atteiktos 
no fosilā kurināmā un videi kaitīgām 
subsīdijām saskaņā ar saistībām, kas 
uzņemtas Pitsburgas 2009. gada G20 
samitā; aicina Komisiju, nosakot 
starpposma mērķus, vienoties par ceļvedi 
ar katru tirdzniecības partneri, uz kuru 
attiecas tirdzniecības nolīgums, un aicina 
Komisiju uzņemties vadību attiecīgajos 
starptautiskajos forumos, jo īpaši PTO, 
kurā Savienībai būtu jāturpina vadošā 
loma virzībā uz kopējo globālo problēmu 
daudzpusējiem risinājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 51
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Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a šajā sakarībā aicina Komisiju 
apzināt, vai nolūkā aizsargāt 
biodaudzveidību ir jāaizliedz konkrētu 
produktu tirdzniecība;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 
nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 
(KBD) un Parīzes nolīgums ir būtiski 
brīvās tirdzniecības nolīgumu elementi;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 53
Seán Kelly, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 
nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 
nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, kā būtisku 
tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu 
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(KBD) un Parīzes nolīgums ir būtiski 
brīvās tirdzniecības nolīgumu elementi;

elementu prioritārā kārtā iekļaut 
Konvencijas par bioloģisko daudzveidību 
efektīvu īstenošanu un atkārtoti 
apstiprināt saistības attiecībā uz 
Konvenciju par starptautisko tirdzniecību 
ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un 
augu sugām (CITES) kopā ar 
pārbaudāmiem Parīzes nolīguma 
mērķiem; uzskata, ka tarifu nosacījumiem 
ir jābūt praktiski izpildāmiem, nevis 
vienkārši jānoved pie tā, ka tirdzniecības 
partneri uzsāk tirdzniecību ārpus BTN, 
un šiem nosacījumiem būtu jāstimulē 
uzlabojumi ilgtspējīgā attīstībā; uzsver, ka 
Aiči biodaudzveidības mērķi nav īstenoti 
kā paredzēts, un pasaules biodaudzveidība 
atrodas smagā situācijā, kas tieši apdraud 
cilvēka intereses, ietverot pārtiku, veselību 
un drošību; norāda, ka globālajā 
biodaudzveidības satvarā laikposmam pēc 
2020. gada COP 15 ir jāvienojas par 
jauniem mērķiem attiecībā uz 
Biodaudzveidības konvenciju, tostarp par 
tirdzniecības jautājumiem, kas skar 
savvaļas dzīvniekus un augus; aicina 
Komisiju atbalstīt ambiciozākus mērķus 
biodaudzveidības aizsardzības jomā, 
tostarp attiecībā uz kvantitatīviem 
rādītājiem un efektīviem uzraudzības 
mehānismiem; uzsver, ka 
Biodaudzveidības konvencija ir vispārējs 
nolīgums starp 196 pusēm, tādēļ aicina 
ASV un Vatikānu pievienoties šim 
nolīgumam;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 
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nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 
(KBD) un Parīzes nolīgums ir būtiski 
brīvās tirdzniecības nolīgumu elementi;

nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 
(KBD), Konvencija par starptautisko 
tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas 
dzīvnieku un augu sugām (CITES) un 
Parīzes nolīgums ir būtiski brīvās 
tirdzniecības nolīgumu elementi; uzskata, 
ka turpmākajās transatlantiskajās 
attiecībās ES par prioritāti būtu jānosaka 
Biodaudzveidības konvencijas 
ratificēšana un īstenošana ASV; uzsver 
VPS regulas gaidāmās reformas nozīmi 
stingrāku klimata un vides nosacījumu 
noteikšanā, tostarp attiecībā uz KBD; 
atgādina, ka saskaņā ar Tiesas Atzinuma 
Nr. 2/15 161. punktu tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas pārkāpums 
ļauj otrai pusei “izbeigt vai apturēt 
attiecīgās tirdzniecības liberalizāciju, kas 
noteikta pārējos paredzētā nolīguma 
noteikumos”; uzskata, ka spēkā esošie 
BTN attiecīgi būtu jāpārskata vai ka 
īstenošanas komitejām attiecīgi būtu 
jāiesniedz priekšlikumi; atbalsta ESAO 
veikto darbu nolūkā stiprināt atbildīgas 
uzņēmējdarbības pamatnostādņu 
biodaudzveidības komponentu, un prasa 
Komisijai to atbilstīgi atspoguļot 
gaidāmajā ES pienācīgas rūpības paketē;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 
nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 
(KBD) un Parīzes nolīgums ir būtiski 

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 
nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 
(KBD), Konvencija par starptautisko 
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brīvās tirdzniecības nolīgumu elementi; tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas 
dzīvnieku un augu sugām (CITES) un 
Parīzes nolīgums ir būtiski brīvās 
tirdzniecības nolīgumu elementi, jo ES ir 
jānosaka augsti standarti un jārada 
stimuli un izpildes mehānismi 
konvencijām un daudzpusējiem vides 
nolīgumiem (DVN), attiecībā uz kuriem 
nav paredzēta tieša piekļuve 
kompensējošiem un tiesiskās aizsardzības 
līdzekļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 
nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 
(KBD) un Parīzes nolīgums ir būtiski 
brīvās tirdzniecības nolīgumu elementi;

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 
nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 
(KBD) un Parīzes nolīgums ir būtiski 
brīvās tirdzniecības nolīgumu elementi; 
aicina regulāri pārskatīt sarunu 
pilnvaras, lai tirdzniecības nolīgumos 
varētu pielāgot vides mērķuzdevumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 57
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 

5. prasa Padomei savā pilnvaru 
projektā attiecībā uz turpmākajiem 
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nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 
(KBD) un Parīzes nolīgums ir būtiski 
brīvās tirdzniecības nolīgumu elementi;

nolīgumiem, ņemot vērā pašreizējo 
nolīgumu pārskatīšanu, noteikt, ka 
Konvencija par bioloģisko daudzveidību 
(KBD) un Parīzes nolīgums ir būtiski 
brīvās tirdzniecības nolīgumu elementi; 
mudina Komisiju KBD iekļaut savā 
tirdzniecības politikas pārskatīšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Seán Kelly, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
5. punkts – 1. apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a aicina dalībvalstis biodaudzveidības 
saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu 
integrēt valsts, reģionālā un vietējā 
līmenī, izmantojot nozaru un starpnozaru 
rīcībpolitikas, tostarp tirdzniecību, plānus 
un programmas, lai izveidotu efektīvu 
institucionālo, tiesisko un regulatīvo 
sistēmu, kas paredz iekļaujošu pieeju; 
uzsver, cik būtiska ir atvērtība un 
paredzamība Eiropas uzņēmumiem, jo 
īpaši MVU, un ka ir jāuzlabo 
komunikācija un spēju veidošana, lai 
MVU varētu ilgtspējīgā veidā pilnībā 
izmantot tirdzniecības nolīgumu sniegtās 
priekšrocības;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums



AM\1226070LV.docx 39/57 PE689.523v02-00

LV

5.a atgādina, ka attiecībā uz jauna 
tirdzniecības nolīguma ieviešanu būtu 
jāīsteno pakāpeniska pieeja, kura 
nekaitētu ES uzņēmumiem, jo īpaši MVU, 
izvairoties no prasībām par atbilstību 
jauniem noteikumiem, kas mūsu 
uzņēmumus varētu nostādīt ekonomiski 
neizdevīgākā situācijā;

Or. it

Grozījums Nr. 60
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atbalsta nostāju, ka ES 
tirdzniecības politika var veicināt 
biodaudzveidības aizsardzību, padarot šo 
politiku saderīgu ar tādām 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
darbībām, kas būtu videi labvēlīgas;

Or. es

Grozījums Nr. 61
Seán Kelly, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina ES pieņemt apdraudēto 
sugu balto sarakstu, lai efektīvi apkarotu 
attiecīgo sugu nelikumīgu tirdzniecību, 
uzlabotu muitas amatpersonu apmācību un 
atbalstītu tāda mehānisma izveidi, ar ko 
valsts līmenī aizliedz eksportēt sugas, kas 
izcelsmes valstīs ir aizsargājamas kā 
apdraudētas sugas;

6. mudina ES uzlabot muitas 
amatpersonu apmācību, palielināt 
tehniskās zināšanas un nodrošināt 
pietiekamus resursus, lai ievērojami 
uzlabotu izpildes spējas nolūkā uzraudzīt 
tirdzniecību ar aizsargājamām 
apdraudētajām sugām un vēl vairāk 
pastiprināt cīņu pret savvaļas dzīvnieku 
un augu nelikumīgu tirdzniecību; atzīmē, 
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ka CITES aizsargā no pārmērīgi plašas 
starptautiskās tirdzniecības vairāk nekā 
38 700 sugu, tostarp aptuveni 5950 
dzīvnieku sugu un 32 800 augu sugu; 
atzīmē – lai pieņemtu apdraudēto sugu 
balto sarakstu, būtu jāpārskata spēkā 
esošais starptautiskās tirdzniecības režīms 
attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem un 
augiem; tāpēc uzskata, ka būtu jāpiešķir 
papildu resursi, lai stiprinātu izpildes 
pasākumus saskaņā ar esošajām 
starptautiskajām struktūrām;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina ES pieņemt apdraudēto 
sugu balto sarakstu, lai efektīvi apkarotu 
attiecīgo sugu nelikumīgu tirdzniecību, 
uzlabotu muitas amatpersonu apmācību un 
atbalstītu tāda mehānisma izveidi, ar ko 
valsts līmenī aizliedz eksportēt sugas, kas 
izcelsmes valstīs ir aizsargājamas kā 
apdraudētas sugas;

6. atzīmē, ka, no vienas puses, 
IPBES aplēsusi, ka starptautiskās 
likumīgās tirdzniecības ar savvaļas 
dzīvniekiem un augiem vērtība kopš 2005. 
gada ir palielinājusies par 500 % un kopš 
20. gadsimta 80. gadiem – par 2000 %, 
un, no otras puses, ka šajā tirdzniecībā 
likumīgās un nelikumīgās formas bieži ir 
cieši saistītas; mudina ES pieņemt 
apdraudēto sugu balto sarakstu, lai efektīvi 
apkarotu attiecīgo sugu nelikumīgu 
tirdzniecību, uzlabotu muitas amatpersonu 
apmācību un atbalstītu FLEGT/BPN vai 
NNN zvejai līdzīga mehānisma izveidi, ar 
ko aizliedz importēt ES sugas, kas 
izcelsmes valstīs ir aizsargājamas sugas; 
aicina Komisiju gaidāmajā muitas 
savienības rīcības plānā paplašināt zaļās 
muitas iniciatīvu un veicināt TRACES 
pielietošanu dalībvalstīs; aicina 
ilgtermiņā atbalstīt CITES reformu, kuras 
pamatā ir apgrieztās uzskaitīšanas 
mehānisms un kuras mērķis ir nodrošināt 
bezpapīra darbību un palielināt tās 
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budžetu, jo īpaši izmantojot nozares 
samaksātās nodevas; uzsver, ka 
pandēmija ir apliecinājusi principa 
“Viena veselība” svarīgumu politikas 
veidošanā un ka ir vajadzīgas 
transformatīvas pārmaiņas, kas ietver 
starpdisciplināru un pārnozaru 
sadarbību; aicina Komisiju izmantot BTN 
paredzētos regulatīvos dialogus, lai 
popularizētu stingros ES sanitāros un 
fitosanitāros standartus un dzīvnieku 
labturību nolūkā samazināt turpmāku 
epidēmiju un pandēmiju izcelšanās risku;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina ES pieņemt apdraudēto 
sugu balto sarakstu, lai efektīvi apkarotu 
attiecīgo sugu nelikumīgu tirdzniecību, 
uzlabotu muitas amatpersonu apmācību un 
atbalstītu tāda mehānisma izveidi, ar ko 
valsts līmenī aizliedz eksportēt sugas, kas 
izcelsmes valstīs ir aizsargājamas kā 
apdraudētas sugas;

6. mudina ES pieņemt apdraudēto 
sugu balto sarakstu, lai efektīvi apkarotu 
attiecīgo sugu nelikumīgu tirdzniecību, 
uzlabotu ierēdņu un jo īpaši muitas 
amatpersonu apmācību biodaudzveidības 
jautājumos un atbalstītu tāda mehānisma 
izveidi, ar ko valsts līmenī aizliedz 
eksportēt sugas, kas izcelsmes valstīs ir 
aizsargājamas kā apdraudētas sugas;

Or. es

Grozījums Nr. 64
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. mudina ES pieņemt apdraudēto 6. mudina ES pieņemt dažādos 
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sugu balto sarakstu, lai efektīvi apkarotu 
attiecīgo sugu nelikumīgu tirdzniecību, 
uzlabotu muitas amatpersonu apmācību un 
atbalstītu tāda mehānisma izveidi, ar ko 
valsts līmenī aizliedz eksportēt sugas, kas 
izcelsmes valstīs ir aizsargājamas kā 
apdraudētas sugas;

pasaules reģionos apdraudēto dzīvnieku 
un augu sugu balto sarakstu, lai efektīvi 
apkarotu attiecīgo sugu nelikumīgu 
tirdzniecību, uzlabotu muitas amatpersonu 
apmācību un atbalstītu tāda mehānisma 
izveidi, ar ko valsts līmenī aizliedz 
eksportēt sugas, kas izcelsmes valstīs ir 
aizsargājamas kā apdraudētas sugas;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina attiecībā uz tirdzniecību un 
importu no trešām valstīm ievērot Eiropas 
ražošanas standartus; iekšējā tirgū 
nebūtu jālaiž importēta pārtika un 
produkti, kas neatbilst ES 
biodaudzveidības standartiem;

Or. it

Grozījums Nr. 66
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina pirms jebkādu tiesību aktu 
priekšlikumu par biodaudzveidību 
iesniegšanas veikt detalizētu ietekmes 
novērtējumu, lai, balstoties uz 
zinātniskiem datiem un pierādījumiem, 
izvērtētu sociālo, vidisko un ekonomisko 
ietekmi;

Or. es
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Grozījums Nr. 67
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Komisijai izpētīt, vai ir 
iespējams ANO Konvencijai pret 
transnacionālo organizēto noziedzību 
pievienot protokolu saistībā ar 
noziegumiem pret dzīvo dabu;

svītrots

Or. it

Grozījums Nr. 68
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Komisijai izpētīt, vai ir 
iespējams ANO Konvencijai pret 
transnacionālo organizēto noziedzību 
pievienot protokolu saistībā ar 
noziegumiem pret dzīvo dabu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 69
Seán Kelly

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Komisijai izpētīt, vai ir 
iespējams ANO Konvencijai pret 
transnacionālo organizēto noziedzību 

svītrots
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pievienot protokolu saistībā ar 
noziegumiem pret dzīvo dabu;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Komisijai izpētīt, vai ir 
iespējams ANO Konvencijai pret 
transnacionālo organizēto noziedzību 
pievienot protokolu saistībā ar 
noziegumiem pret dzīvo dabu;

7. prasa Komisijai izpētīt, vai ir 
iespējams ANO Konvencijai pret 
transnacionālo organizēto noziedzību 
pievienot protokolu saistībā ar 
noziegumiem pret dzīvo dabu; tādēļ aicina 
Komisiju arī steidzami iesniegt 
priekšlikumu ES tiesiskajam 
regulējumam, kura pamatā būtu obligāta 
uzticamības pārbaude attiecībā uz 
savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecību 
(saskaņā ar CITES konvenciju) un 
ietekmi uz biodaudzveidības 
samazināšanos trešās valstīs, ar kurām 
Savienībai ir tirdzniecības attiecības;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Komisijai izpētīt, vai ir 
iespējams ANO Konvencijai pret 
transnacionālo organizēto noziedzību 
pievienot protokolu saistībā ar 
noziegumiem pret dzīvo dabu;

7. prasa Komisijai izpētīt, vai ir 
iespējams ANO Konvencijai pret 
transnacionālo organizēto noziedzību 
pievienot protokolu saistībā ar 
noziegumiem pret dzīvo dabu; uzskata, ka 
direktīvas par noziegumiem pret vidi 
novērtēšana un pārskatīšana ir iespēja, kā 
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labāk vērsties pret noziedzīgiem 
nodarījumiem un stiprināt direktīvas 
izpildāmību;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Eiropas Komisiju pielāgot 
tirdzniecības politikas pārskatīšanas 
kritērijus, lai tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļas tiktu efektīvi izpildītas;

Or. fr

Grozījums Nr. 73
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a prasa ar tirdzniecības nolīgumiem 
veicināt un stimulēt inovatīvas prakses 
ieviešanu un lauksaimniecības 
digitalizāciju, lai primārā nozare savu 
praksi spētu pielāgot jaunajām prasībām 
uzlabot biodaudzveidību ES un ārpus tās;

Or. es

Grozījums Nr. 74
Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
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7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b brīdina par risku, ka atsevišķas 
ražošanas nozares varētu tikt pārvietotas 
uz citām valstīm, tādām kā Ķīna, kurās 
biodaudzveidības jomā nav tik stingri 
tiesību akti kā Eiropā, tomēr Eiropas 
Komisija ir apņēmusies šos partnerus 
noteikt par prioritāriem tirdzniecībā;

Or. es

Grozījums Nr. 75
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gada pavasarī nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko 
aizliegtu ar atmežošanu vai meža 
degradāciju saistītu produktu laišanu ES 
tirgū; aicina Komisiju pieņemt moratoriju 
attiecībā uz savvaļas dzīvnieku importu no 
apvidiem, kuros ziņots par infekcijas 
slimību uzliesmojumiem;

8. aicina Komisiju pieņemt moratoriju 
attiecībā uz savvaļas dzīvnieku importu no 
apvidiem, kuros ziņots par infekcijas 
slimību uzliesmojumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 76
Seán Kelly, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gada pavasarī nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko aizliegtu 

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gada pavasarī nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko aizliegtu 
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ar atmežošanu vai meža degradāciju 
saistītu produktu laišanu ES tirgū; aicina 
Komisiju pieņemt moratoriju attiecībā uz 
savvaļas dzīvnieku importu no apvidiem, 
kuros ziņots par infekcijas slimību 
uzliesmojumiem;

ar atmežošanu vai meža degradāciju 
saistītu produktu laišanu ES tirgū; aicina 
Komisiju pieņemt mehānismu efektīvai 
uzraudzībai attiecībā uz savvaļas 
dzīvnieku importu no apvidiem, kuros 
ziņots par infekcijas slimību 
uzliesmojumiem, lai, iespējams, varētu 
iejaukties, ja drošības problēmas netiek 
pienācīgi risinātas;

Or. en

Grozījums Nr. 77
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gada pavasarī nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko aizliegtu 
ar atmežošanu vai meža degradāciju 
saistītu produktu laišanu ES tirgū; aicina 
Komisiju pieņemt moratoriju attiecībā uz 
savvaļas dzīvnieku importu no apvidiem, 
kuros ziņots par infekcijas slimību 
uzliesmojumiem;

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gada pavasarī nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko aizliegtu 
ar atmežošanu vai meža degradāciju 
saistītu produktu laišanu ES tirgū; aicina 
Komisiju pieņemt moratoriju attiecībā uz 
savvaļas dzīvnieku importu no apvidiem, 
kuros ziņots par infekcijas slimību 
uzliesmojumiem; tā kā intensīvā 
lauksaimniecība ir galvenais 
biodaudzveidības zuduma cēlonis, 
uzskata, ka ar tirdzniecības politiku 
konsekventi būtu jāveicina bioloģiskās 
lauksaimniecības attīstība partnervalstīs 
saskaņā ar ES mērķiem 2030. gadam; 
aicina Komisiju nodrošināt, ka 
tirdzniecības nolīgumos ietvertie 
zivsaimniecības noteikumi atbilst jūras 
biodaudzveidības aizsardzības prasībām, 
un mudina tirdzniecības partnerus 
holistiski novērst visu antropogēno kaitīgo 
ietekmi uz jūras vidi, lai līdz 2030. gadam 
aizsargātu 30 % okeāna; aicina Komisiju 
rīkoties, lai neļautu no ES eksportēt 
bīstamās vielas, kas ES ir aizliegtas; tas ir 
saskaņā ar principu “nekaitēt”, 
Roterdamas Konvenciju par procedūru, 
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saskaņā ar kuru starptautiskajā 
tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta 
piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām 
ķīmiskām vielām un pesticīdiem, un 
Eiropas zaļo kursu;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Nicola Danti, Marie-Pierre Vedrenne, Jérémy Decerle

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gada pavasarī nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko aizliegtu 
ar atmežošanu vai meža degradāciju 
saistītu produktu laišanu ES tirgū; aicina 
Komisiju pieņemt moratoriju attiecībā uz 
savvaļas dzīvnieku importu no apvidiem, 
kuros ziņots par infekcijas slimību 
uzliesmojumiem;

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gada pavasarī nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko aizliegtu 
ar atmežošanu vai meža degradāciju 
saistītu produktu laišanu ES tirgū; uzsver, 
ka ir jāveic papildu darbs ar 
piegādātājiem, uzsverot FLEGT ietvaros 
noslēgto brīvprātīgo partnerattiecību 
nolīgumu piemēru ar mērķi saglabāt 
mežus, kas ir daudzu apdraudēto sugu 
dabiskā dzīvotne, un nolūkā veicināt 
ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, 
novērst atmežošanu un mežu degradāciju, 
kā arī veicināt ilgtspējīgu attīstību, kā to 
Komisija apņēmusies Ilgtspējīgas 
attīstības programmā 2030. gadam, 
Parīzes nolīgumā un Konvencijas par 
bioloģisko daudzveidību Aiči mērķos; 
aicina Komisiju pieņemt moratoriju 
attiecībā uz savvaļas dzīvnieku importu no 
apvidiem, kuros ziņots par infekcijas 
slimību uzliesmojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 79
Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt, Inma Rodríguez-Piñero

Atzinuma projekts
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8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gada pavasarī nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko aizliegtu 
ar atmežošanu vai meža degradāciju 
saistītu produktu laišanu ES tirgū; aicina 
Komisiju pieņemt moratoriju attiecībā uz 
savvaļas dzīvnieku importu no apvidiem, 
kuros ziņots par infekcijas slimību 
uzliesmojumiem;

8. atzinīgi vērtē Komisijas nodomu 
2021. gada pavasarī nākt klajā ar 
priekšlikumu tiesību aktam, ar ko aizliegtu 
tādu produktu laišanu Es tirgū, kuru 
ražošanas process ir saistīts ar 
atmežošanu vai meža degradāciju; aicina 
Komisiju pieņemt moratoriju attiecībā uz 
savvaļas dzīvnieku vai jebkādu citu sugu 
dzīvnieku importu no apvidiem, kuros 
ziņots par infekcijas slimību 
uzliesmojumiem; aicina Komisiju 
nodrošināt muitas noteikumu labāku 
īstenošanu robežpārbaužu laikā, lai 
uzlabotu preventīvos pasākumus attiecībā 
uz invazīvu sugu ievešanu;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a atgādina, ka steidzami jānodrošina 
aizsardzība vietējām kopienām, 
pirmiedzīvotājiem un trauksmes cēlējiem, 
kuriem ir vadošā loma vides aizsardzībā 
un biodaudzveidības saglabāšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 81
Mazaly Aguilar

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

8.a atzīmē, ka meža platība ES 
pakāpeniski pieaug pretstatā aizvien 
lielākajai atmežošanai dažādās Āzijas, 
Āfrikas un Latīņamerikas zonās;

Or. es

Grozījums Nr. 82
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
8.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.b pauž bažas par atmežošanas 
politiku Amazones mežos un to 
neaizstājamās ekosistēmas un 
biodaudzveidības vājināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Saskia Bricmont

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju par prioritāti 
noteikt saņēmējvalstu spēju veidošanu, lai 
KBD īstenotu kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumenta un tirdzniecības atbalsta 
satvarā.

9. aicina Komisiju par prioritāti 
noteikt saņēmējvalstu spēju veidošanu, lai 
KBD īstenotu kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumenta un tirdzniecības atbalsta 
satvarā; šajā sakarībā uzsver vietējo 
kopienu, pirmiedzīvotāju tautu un vides 
un cilvēktiesību aizstāvju izšķirīgo lomu 
biodaudzveidības saglabāšanā un uzsver, 
ka ir jāievēro ANO princips par brīvu, 
iepriekšēju un informētu piekrišanu; 
iesaka tirdzniecības un ieguldījumu 
nolīgumu sarunu pilnvarās iekļaut 
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prasību ratificēt un īstenot Starptautiskās 
Darba organizācijas Konvenciju Nr. 169 
par pirmiedzīvotāju un cilšu tautām; 
uzsver, cik būtiski ir nodrošināt, lai ES 
rīcība attīstības un sadarbības jomā 
neatstātu negatīvu ietekmi uz 
biodaudzveidību, ko panāktu, uzlabojot 
novērtēšanas praksi un metodes.

Or. en

Grozījums Nr. 84
Seán Kelly, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju par prioritāti 
noteikt saņēmējvalstu spēju veidošanu, lai 
KBD īstenotu kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumenta un tirdzniecības atbalsta 
satvarā.

9. aicina Komisiju par prioritāti 
noteikt saņēmējvalstu spēju veidošanu, lai 
KBD īstenotu kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumenta un tirdzniecības atbalsta 
satvarā; aicina Komisiju veicināt 
sinerģijas ar citām konvencijām, 
starptautiskām organizācijām un trešām 
valstīm, atvieglojot un īstenojot spēju 
veidošanas darbības saistībā ar 
biodaudzveidības aizsardzību, lai 
nodrošinātu integrētu un koordinētu 
pieeju spēju veidošanai un tehniskajai un 
zinātniskajai sadarbībai; atzīst, ka 
daudzām valstīm trūkst spēju pienācīgi 
īstenot biodaudzveidības aizsardzības 
pasākumus; tādēļ aicina Komisiju uzlabot 
spēju veidošanu, tostarp zināšanu pārnesi, 
tehnoloģiju apmaiņu un prasmju apguvi, 
lai dotu valstīm iespēju labāk pārvaldīt 
biodaudzveidību un gūt labumu no savu 
ekosistēmu pakalpojumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 85
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Joachim Schuster, Miroslav Číž, Kathleen Van Brempt

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. aicina Komisiju par prioritāti 
noteikt saņēmējvalstu spēju veidošanu, lai 
KBD īstenotu kaimiņattiecību, attīstības 
sadarbības un starptautiskās sadarbības 
instrumenta un tirdzniecības atbalsta 
satvarā.

9. aicina Komisiju par prioritāti 
noteikt saņēmējvalstu spēju veidošanu, lai 
KBD, CITES un parējās biodaudzveidības 
aizsardzību veicinošas konvencijas un 
nolīgumus īstenotu kaimiņattiecību, 
attīstības sadarbības un starptautiskās 
sadarbības instrumenta un tirdzniecības 
atbalsta satvarā; šajā sakarībā uzsver arī 
nepieciešamību atbalstīt pārstrukturēšanu 
trešās valstīs, kuru attīstības modelis ir 
balstīts uz biodaudzveidībai kaitīgu preču 
un pakalpojumu eksportu;

Or. en

Grozījums Nr. 86
Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver pozitīvo ietekmi, kādu 
sniedz ES lauksaimniecības produktu 
popularizēšanas politika nolūkā trešās 
valstīs uzsvērt Eiropas ražošanas procesu 
vidiskos, sociālos un ilgtspējas aspektus; 
piešķirot finansējumu, priekšroka būtu 
jādod produktiem, kuri ir bioloģiski, 
tradicionāli, vietēji, ar ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādēm un īsām piegādes 
ķēdēm;

Or. it

Grozījums Nr. 87
Gabriel Mato
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Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina Komisiju izveidot 
centralizētu datu un statistiskās analīzes 
sistēmu, ko atbalstītu Eurostat un 
dalībvalstu statistikas biroji, lai varētu 
iegūt sīkāku informāciju par ekosistēmas 
inventarizāciju;

Or. es

Grozījums Nr. 88
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata, ka stratēģijā būtu 
jānosaka reālistiski, sasniedzami un 
taisnīgi mērķi, dodot ieinteresētajām 
personām un iesaistītajiem rīcībspēkiem 
iespēju un laiku pakāpeniski pielāgoties 
jebkādām prasītajām izmaiņām ražošanas 
procesā bez pēkšņas kursa maiņas; pauž 
nožēlu, ka mērķuzdevumu samazināšanā 
nav ņemts vērā progress, ko jau 
panākušas Eiropas ieinteresētās personas;

Or. en

Grozījums Nr. 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a apzinās grūtības, kas saistītas ar 
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jūras izmantošanu, veicot jūras telpisko 
plānošanu, jo īpaši attiecībā uz 
aizsargājamo jūras teritoriju telpisko 
plānošanu ārpus dalībvalstu jurisdikcijas 
ūdeņiem, un aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot Jūras telpiskās plānošanas 
direktīvu;

Or. en

Grozījums Nr. 90
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a prasa aizliegt tādu pesticīdu 
eksportu uz trešām valstīm, kuri Eiropas 
Savienībā ir aizliegti veselības, vides un 
biodaudzveidības apdraudējumu dēļ;

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka prasībām (jo īpaši 
attiecībā uz ražošanas standartiem), kuras 
jāievēro Eiropas ražotājiem, vajadzētu būt 
tādām pašām, kā regulatīvās prasības ES 
importam, kas kā obligāti elementi 
ietvertas brīvās tirdzniecības sarunās;

Or. en

Grozījums Nr. 92
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Gabriel Mato

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzsver, ka piekļuve modernām 
tehnoloģijām ir būtisks faktors, kā uzturēt 
Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju 
pasaules tirgū un saglabāt Eiropas 
augstos standartus;

Or. en

Grozījums Nr. 93
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības 
pārtikas produktu importētājs un 
eksportētājs; ir pārliecināts, ka ES būtu 
jāizmanto šī pozīcija, lai noteiktu 
kritērijus ilgtspējīgu pārtikas sistēmu 
standartiem, pamatojoties uz piesardzības 
principu, vides aizsardzību un dzīvnieku 
labturību; ES veicināšanas politika, kas 
ietver visus ES lauksaimniecības 
produktus, var aktīvi veicināt kritēriju 
noteikšanu lauksaimniecības produktu 
ilgtspējai;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Marco Campomenosi

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

9.b atzīmē, ka stratēģija “No lauka 
līdz galdam” ražotājiem uzliks dažādus 
ierobežojumus, kas būtu jālīdzsvaro ar 
alternatīviem instrumentiem; atzīmē, ka 
krasa tehnisko līdzekļu ierobežošana, 
neparedzot piemērotas alternatīvas, varētu 
samazināt gan ES lauksaimniecisko 
ražošanu, gan konkurētspēju eksporta 
tirgos, turklāt bez pienācīgas garantijas, 
ka efektīvi tiktu uzlabota vides un 
veselības situācija;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina Komisiju mudināt 
dalībvalstis atjaunināt, saskaņot vai 
pieņemt savas biodaudzveidības 
stratēģijas saskaņā ar ES 
Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam; 
un aicina balstīties uz subnacionālo 
pārvaldes iestāžu, pilsētu un citu vietējo 
struktūru lomu un kompetenci, lai 
biodaudzveidības zuduma problēmu 
efektīvi risinātu visos līmeņos;

Or. en

Grozījums Nr. 96
Gabriel Mato

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums
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9.b uzsver, ka ierobežojumi un 
pienākumi, kas jāievēro Eiropas 
ražotājiem, būtu jāpiemēro un regulāri 
jāuzrauga arī attiecībā uz ES 
importētajām precēm; šajā ziņā uzskata, 
ka tam vajadzētu kļūt par obligātu faktoru 
sarunās par brīvās tirdzniecības 
nolīgumiem;

Or. en


