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28.5.2018 A8-0178/3 

Pakeitimas 3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

P konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

P. kadangi per pastaruosius kelerius 

metus ūkininkai susiduria su didėjančiais 

kainų svyravimais, susijusiais su kainų 

svyravimais pasaulio rinkose ir netikrumu, 

kuriuos sukelia makroekonominiai 

pokyčiai, išorės politika, pvz., prekybos, 

politiniai ir diplomatiniai veiksniai, 

sanitarijos krizės, pasigamintas perteklinis 

kiekis kai kuriuose Europos sektoriuose, 

klimato kaita ir vis dažniau pasitaikančios 

ekstremalios oro sąlygos Europos 

Sąjungoje; 

P. kadangi per pastaruosius kelerius 

metus ūkininkai susiduria su didėjančiais 

kainų svyravimais, susijusiais su kainų 

svyravimais pasaulio rinkose ir netikrumu, 

kuriuos sukelia makroekonominiai 

pokyčiai, išorės politika, pvz., prekybos, 

politiniai ir diplomatiniai veiksniai, tokie 

kaip Rusijos dėl ES sankcijų taikomas 

draudimas, sanitarijos krizės, pasigamintas 

perteklinis kiekis kai kuriuose Europos 

sektoriuose, klimato kaita ir vis dažniau 

pasitaikančios ekstremalios oro sąlygos 

Europos Sąjungoje; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Pakeitimas 4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

T konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

T. kadangi labai svarbu užtikrinti 

vienodas sąlygas, sąžiningas kainas ir 

deramą gyvenimo lygį visiems ūkininkams 

visuose regionuose ir visose ES valstybėse 

narėse, taip piliečiams ir vartotojams 

užtikrinant prieinamas kainas ir tai, kad 

visoje Sąjungoje, be kita ko, vietovėse, 

kuriose esama gamtinių kliūčių, būtų 

vykdoma žemės ūkio veikla; kadangi 

būtina skatinti kokybiško maisto vartojimą, 

užtikrinti galimybę jo gauti ir sveikai bei 

tausiai maitintis, sykiu įgyvendinant 

socialinio ir aplinkosauginio tvarumo, 

veiksmų klimato kaitos, sveikatos, gyvūnų 

bei augalų sveikatos ir gerovės, taip pat 

subalansuotos kaimo vietovių plėtros 

įsipareigojimus; 

T. kadangi labai svarbu užtikrinti 

vienodas sąlygas, sąžiningas kainas ir 

deramą gyvenimo lygį visiems ūkininkams 

visuose regionuose ir visose ES valstybėse 

narėse, taip piliečiams ir vartotojams 

užtikrinant sąžiningas kainas ir tai, kad 

visoje Sąjungoje, be kita ko, vietovėse, 

kuriose esama gamtinių kliūčių, būtų 

vykdoma žemės ūkio veikla; kadangi 

būtina skatinti kokybiško maisto vartojimą, 

užtikrinti galimybę jo gauti ir sveikai bei 

tausiai maitintis, sykiu įgyvendinant 

socialinio ir aplinkosauginio tvarumo, 

veiksmų klimato kaitos, sveikatos, gyvūnų 

bei augalų sveikatos ir gerovės, taip pat 

subalansuotos kaimo vietovių plėtros 

įsipareigojimus; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Pakeitimas 5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A a konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Aa. kadangi didėjanti pasaulinė prekyba 

teikia galimybių ir kartu kelia iššūkių, be 

kita ko, susijusių su aplinka, klimato kaita, 

vandens apsauga, žemės ūkio paskirties 

žemės stoka ir dirvožemio degradacija, ir 

todėl būtina koreguoti tarptautinės 

prekybos taisykles, kad būtų galima sukurti 

vienodas sąlygas, grindžiamas aukštais 

standartais ir sąžiningomis bei tvariomis 

sąlygomis prekių ir paslaugų mainams, taip 

pat nustatyti atnaujintus ir veiksmingus 

prekybos apsaugos mechanizmus, laikantis 

galiojančių ES socialinių, ekonominių, 

aplinkosaugos, sveikatos, sanitarijos, 

fitosanitarijos ir gyvūnų gerovės standartų; 

Aa. kadangi didėjanti pasaulinė prekyba 

kelia grėsmę, be kita ko, socialinei 

ūkininkų padėčiai, aplinkai, taip pat 

grėsmių, susijusių su klimato kaita, 

vandens apsauga, žemės ūkio paskirties 

žemės stoka ir dirvožemio degradacija, ir 

todėl būtina koreguoti tarptautinės 

prekybos taisykles, kad būtų galima sukurti 

vienodas sąlygas, grindžiamas aukštais 

standartais ir sąžiningomis bei tvariomis 

sąlygomis prekių ir paslaugų mainams, taip 

pat nustatyti atnaujintus ir veiksmingus 

prekybos apsaugos mechanizmus, laikantis 

galiojančių ES socialinių, ekonominių, 

aplinkosaugos, sveikatos, sanitarijos, 

fitosanitarijos ir gyvūnų gerovės standartų; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Pakeitimas 6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

A p konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Ap. kadangi Sąjungoje suvartojamas 

sočiųjų riebalų ir raudonos mėsos kiekis 

gerokai viršija rekomenduojamas mitybos 

vertes, o maisto pramonė ir toliau išmeta 

labai didelį šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų ir azoto kiekį; 

Išbraukta. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Pakeitimas 7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B c konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Bc. kadangi labai svarbu toliau stiprinti 

ūkininkų padėtį maisto tiekimo grandinėje, 

užtikrinti sąžiningą konkurenciją 

bendrojoje rinkoje, taikant sąžiningas ir 

skaidrias taisykles, kuriomis atsižvelgiama 

į žemės ūkio specifiką santykiuose tarp 

gamybos ir kitų maisto tiekimo grandinės 

dalių tiek pradiniais, tiek baigiamaisiais 

etapais, ir teikti paskatas, siekiant 

veiksmingai išvengti rizikos ir krizių, be 

kita ko, imtis aktyvaus valdymo priemonių, 

kuriomis būtų galima geriau suderinti 

pasiūlą ir paklausą, kurias galima naudoti 

sektoriaus lygmeniu ir kurias galėtų 

naudoti valstybinės institucijos, kaip 

nurodyta Žemės ūkio rinkų darbo grupės 

ataskaitoje; kadangi turi būti tinkamai 

apsvarstyti ir stebimi BŽŪP taikymo sričiai 

nepriklausantys aspektai, turintys įtakos 

konkurencingumui ir vienodoms ūkininkų 

veiklos sąlygoms; 

Bc. kadangi labai svarbu toliau stiprinti 

ūkininkų padėtį maisto tiekimo grandinėje, 

užtikrinti sąžiningą konkurenciją vidaus 

rinkoje, taikant sąžiningas ir skaidrias 

taisykles, kuriomis atsižvelgiama į žemės 

ūkio specifiką santykiuose tarp gamybos ir 

kitų maisto tiekimo grandinės dalių tiek 

pradiniais, tiek baigiamaisiais etapais, ir 

teikti paskatas, siekiant veiksmingai 

išvengti rizikos ir krizių, be kita ko, imtis 

aktyvaus valdymo priemonių, kuriomis 

būtų galima geriau suderinti pasiūlą ir 

paklausą, kurias galima naudoti sektoriaus 

lygmeniu ir kurias galėtų naudoti 

valstybinės institucijos, kaip nurodyta 

Žemės ūkio rinkų darbo grupės ataskaitoje; 

kadangi turi būti tinkamai apsvarstyti ir 

stebimi BŽŪP taikymo sričiai 

nepriklausantys aspektai, turintys įtakos 

konkurencingumui ir vienodoms ūkininkų 

veiklos sąlygoms, tokie kaip privalomas 

kilmės šalies nurodymas etiketėje; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Pakeitimas 8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

1. teigiamai vertina siekį supaprastinti 

ir modernizuoti BŽŪP, kad ji būtų 

ekonomiškai naudinga ūkininkams ir 

atitiktų piliečių lūkesčius, tačiau pabrėžia, 

kad svarbiausi reformos prioritetai turi būti 

Romos sutartyje nustatyti principai, 

bendrosios rinkos vientisumas ir iš tiesų 

bendra politika, tinkamai ES finansuojama, 

moderni ir orientuota į rezultatus, remianti 

darnų žemės ūkį ir užtikrinanti saugų, 

kokybišką ir įvairų maistą, užimtumą ir 

vystymąsi kaimo vietovėse; 

1. teigiamai vertina siekį supaprastinti 

ir modernizuoti BŽŪP, kad ji būtų 

ekonomiškai naudinga ūkininkams ir 

atitiktų piliečių lūkesčius, tačiau pabrėžia, 

kad svarbiausi reformos prioritetai turi būti 

Romos sutartyje nustatyti principai, 

tinkamas vidaus rinkos veikimas ir iš tiesų 

bendra politika, tinkamai ES finansuojama, 

moderni ir orientuota į rezultatus, remianti 

darnų žemės ūkį ir užtikrinanti saugų, 

kokybišką ir įvairų maistą, užimtumą ir 

vystymąsi kaimo vietovėse; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Pakeitimas 9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

29 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

29. palankiai vertina Komisijos 

pasiūlymą suteikti daugiau lankstumo 

valstybėms narėms, regionams ir 

ūkininkams taikant aukštesnę finansinę 

ribą žemės ūkio de minimis taisyklėms, 

sykiu užtikrinant vidaus rinkos vientisumą; 

29. palankiai vertina Komisijos 

pasiūlymą suteikti daugiau lankstumo 

valstybėms narėms, regionams ir 

ūkininkams taikant aukštesnę finansinę 

ribą žemės ūkio de minimis taisyklėms, 

sykiu užtikrinant tinkamą vidaus rinkos 

veikimą; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Pakeitimas 10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

44 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

44. pabrėžia, jog svarbu, kad bendrame 

BŽŪP biudžete būtų numatytas tvirtas 

biudžetas antrajam ramsčiui (regioninės 

plėtros politika); 

44. pabrėžia, jog svarbu, kad bendrame 

BŽŪP biudžete būtų numatytas tinkamas 

biudžetas antrajam ramsčiui (regioninės 

plėtros politika); 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Pakeitimas 11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

50 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

50. laikosi nuomonės, kad būtina 

tikslingiau remti įvairias žemės ūkio 

sistemas, visų pirma mažus ir vidutinius 

šeimos ūkius ir jaunus ūkininkus, kad 

plėtojant ekonominiu, aplinkosaugos ir 

socialiniu požiūriu našų žemės ūkio 

sektorių būtų sustiprinta regionų 

ekonomika; mano, kad šio tikslo galima 

pasiekti taikant didesnio privalomo 

parskirstomosios paramos už pirmuosius 

ūkio valdos hektarus lygio nuostatą, susietą 

su vidutiniu valdos dydžiu valstybėse 

narėse, atsižvelgiant į ūkių dydžio įvairovę 

visoje ES; pabrėžia, kad parama 

didesniems ūkiams turėtų būti 

proporcingai mažinama atsižvelgiant į 

masto ekonomiją, Europos lygmeniu 

nustatant privalomą viršutinę ribą ir 

lanksčius kriterijus, siekiant atsižvelgti į 

ūkių ir kooperatyvų pajėgumą užtikrinti 

stabilias darbo vietas, kurios išlaiko 

žmones kaimo vietovėse; mano, kad dėl 

ribojimo ir laipsniško mažinimo sutaupytos 

lėšos turėtų likti valstybėje narėje ar 

regione, iš kurių jos buvo gautos; 

50. laikosi nuomonės, kad būtina 

tikslingiau remti įvairias žemės ūkio 

sistemas, visų pirma mažus ir vidutinius 

šeimos ūkius ir jaunus ūkininkus, kad 

plėtojant ekonominiu, aplinkosaugos ir 

socialiniu požiūriu našų žemės ūkio 

sektorių būtų sustiprinta regionų 

ekonomika; mano, kad šio tikslo galima 

pasiekti taikant didesnio privalomo 

parskirstomosios paramos už pirmuosius 

ūkio valdos hektarus lygio nuostatą, susietą 

su vidutiniu valdos dydžiu valstybėse 

narėse, atsižvelgiant į ūkių dydžio įvairovę 

visoje ES; pabrėžia, kad laipsniškai 

mažesnė parama turėtų būti teikiama 

ūkiams, kontroliuojamiems įmonių, kurių 

pagrindinė veikla nėra žemės ūkio veikla, 
atsižvelgiant į masto ekonomiją, Europos 

lygmeniu nustatant privalomą viršutinę 

ribą ir lanksčius kriterijus, siekiant 

atsižvelgti į ūkių ir kooperatyvų pajėgumą 

užtikrinti stabilias darbo vietas, kurios 

išlaiko žmones kaimo vietovėse; mano, kad 

dėl ribojimo ir laipsniško mažinimo 

sutaupytos lėšos turėtų likti valstybėje 

narėje ar regione, iš kurių jos buvo gautos; 

Or. en 

 

 


