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28.5.2018 A8-0178/3 

Grozījums Nr.  3 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

P apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

P. tā kā pēdējos dažos gados 

lauksaimnieki ir saskārušies ar pastiprinātu 

cenu nestabilitāti, ko atspoguļo cenu 

svārstības pasaules tirgos, un nenoteiktību, 

ko izraisījušas makroekonomiskās 

pārmaiņas, ārējā politika, piemēram, 

tirdzniecības, politiskie un diplomātiskie 

jautājumi, sanitārās krīzes, pārpalikums 

atsevišķās Eiropas nozarēs, klimata 

pārmaiņas un biežāki ekstremāli laika 

apstākļi ES; 

P. tā kā pēdējos dažos gados 

lauksaimnieki ir saskārušies ar pastiprinātu 

cenu nestabilitāti, ko atspoguļo cenu 

svārstības pasaules tirgos, un nenoteiktību, 

ko izraisījušas makroekonomiskās 

pārmaiņas, ārējā politika, piemēram, 

tirdzniecības, politiskie un diplomātiskie 

jautājumi, piemēram, Krievijas aizliegums 

ES sankciju rezultātā, sanitārās krīzes, 

pārpalikums atsevišķās Eiropas nozarēs, 

klimata pārmaiņas un biežāki ekstremāli 

laika apstākļi ES; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/4 

Grozījums Nr.  4 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

T apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

T. tā kā ir būtiski reģionos un visās ES 

dalībvalstīs nodrošināt vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus, taisnīgas cenas un 

pienācīgu dzīves līmeni visiem 

lauksaimniekiem, nodrošinot pieņemamas 

cenas iedzīvotājiem un patērētājiem un 

lauksaimnieciskās darbības veikšanu visā 

Savienības teritorijā, tostarp apgabalos, 

kuros ir dabiski ierobežojumi; tā kā ir 

būtiski veicināt kvalitatīvas pārtikas un 

veselīga un ilgtspējīga uztura patēriņu un 

piekļuvi tam, vienlaikus izpildot saistības 

attiecībā uz sociālo un vides ilgtspēju, 

rīcību klimata pārmaiņu jomā, veselību, 

dzīvnieku un augu veselību un labturību un 

lauku apvidu līdzsvarotu attīstību; 

T. tā kā ir būtiski reģionos un visās ES 

dalībvalstīs nodrošināt vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus, taisnīgas cenas un 

pienācīgu dzīves līmeni visiem 

lauksaimniekiem, nodrošinot taisnīgas 

cenas iedzīvotājiem un patērētājiem un 

lauksaimnieciskās darbības veikšanu visā 

Savienības teritorijā, tostarp apgabalos, 

kuros ir dabiski ierobežojumi; tā kā ir 

būtiski veicināt kvalitatīvas pārtikas un 

veselīga un ilgtspējīga uztura patēriņu un 

piekļuvi tam, vienlaikus izpildot saistības 

attiecībā uz sociālo un vides ilgtspēju, 

rīcību klimata pārmaiņu jomā, veselību, 

dzīvnieku un augu veselību un labturību un 

lauku apvidu līdzsvarotu attīstību; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/5 

Grozījums Nr.  5 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Aa apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Aa. tā kā pieaugošā pasaules 

tirdzniecība rada jaunas iespējas un 

jaunus uzdevumus, kas cita starpā saistīti 

ar vidi, klimata pārmaiņām, ūdeņu 

aizsardzību, lauksaimniecības zemes 

trūkumu un zemes noplicināšanos, un tādēļ 

prasa pielāgot starptautiskās tirdzniecības 

noteikumus, lai nodrošinātu kopējus 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kuru 

pamatā ir godīgi un ilgtspējīgi nosacījumi 

preču un pakalpojumu apmaiņai pasaulē, 

kā arī atjauninātus un efektīvus 

tirdzniecības aizsardzības mehānismus 

saskaņā ar spēkā esošajiem ES sociālajiem, 

ekonomiskajiem, vides, veselības, 

sanitārajiem, fitosanitārajiem un dzīvnieku 

labturības standartiem; 

Aa. tā kā pieaugošā pasaules 

tirdzniecība rada draudus, kas cita starpā 

saistīti ar lauksaimnieku sociālajiem 

apstākļiem, vidi, klimata pārmaiņām, 

ūdeņu aizsardzību, lauksaimniecības zemes 

trūkumu un zemes noplicināšanos, un tādēļ 

prasa pielāgot starptautiskās tirdzniecības 

noteikumus, lai nodrošinātu kopējus 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kuru 

pamatā ir godīgi un ilgtspējīgi nosacījumi 

preču un pakalpojumu apmaiņai pasaulē, 

kā arī atjauninātus un efektīvus 

tirdzniecības aizsardzības mehānismus 

saskaņā ar spēkā esošajiem ES sociālajiem, 

ekonomiskajiem, vides, veselības, 

sanitārajiem, fitosanitārajiem un dzīvnieku 

labturības standartiem; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/6 

Grozījums Nr.  6 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Ap apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Ap. tā kā piesātināto tauku un 

sarkanās gaļas patēriņš Savienībā 

ievērojami pārsniedz ieteikto uzturvērtību 

uzņemšanu un pārtikas ražošanas nozare 

joprojām ievērojami sekmē 

siltumnīcefekta gāzu un slāpekļa emisiju; 

svītrots 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/7 

Grozījums Nr.  7 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Bc apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Bc. tā kā svarīgi ir turpināt stiprināt 

lauksaimnieku pozīciju pārtikas piegādes 

ķēdē un nodrošināt godīgu konkurenci 

vienotajā tirgū, īstenojot taisnīgus un 

pārredzamus noteikumus, kuros ņemtas 

vērā lauksaimniecības īpašās iezīmes 

attiecībās starp ražošanu un ar citiem 

pārtikas piegādes posmiem, gan pārtikas 

piegādes sākuma, gan beigu posmā, kā arī 

izstrādāt stimulus, kas efektīvi novērš 

riskus un krīzes, tostarp aktīvus 

pārvaldības instrumentus, kas var panākt 

labāku atbilstību starp apgādi un 

pieprasījumu un ko var izvērst nozaru 

līmenī un publiskā sektora iestādes, kā 

norādīts Lauksaimniecības tirgus darba 

grupas ziņojumā; tā kā ir pienācīgi jāņem 

vērā un jāuzrauga arī aspekti, kas nav 

ietverti KLP darbības jomā un kas ietekmē 

konkurētspēju, un vienlīdzīgi konkurences 

apstākļi lauksaimniekiem; 

Bc. tā kā svarīgi ir turpināt stiprināt 

lauksaimnieku pozīciju pārtikas piegādes 

ķēdē un nodrošināt godīgu konkurenci 

iekšējā tirgū, īstenojot taisnīgus un 

pārredzamus noteikumus, kuros ņemtas 

vērā lauksaimniecības īpašās iezīmes 

attiecībās starp ražošanu un ar citiem 

pārtikas piegādes posmiem, gan pārtikas 

piegādes sākuma, gan beigu posmā, kā arī 

izstrādāt stimulus, kas efektīvi novērš 

riskus un krīzes, tostarp aktīvus 

pārvaldības instrumentus, kas var panākt 

labāku atbilstību starp apgādi un 

pieprasījumu un ko var izvērst nozaru 

līmenī un publiskā sektora iestādes, kā 

norādīts Lauksaimniecības tirgus darba 

grupas ziņojumā; tā kā ir pienācīgi jāņem 

vērā un jāuzrauga arī aspekti, kas nav 

ietverti KLP darbības jomā un kas ietekmē 

konkurētspēju, piemēram, obligāts 

izcelsmes valsts marķējums, un vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi lauksaimniekiem; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/8 

Grozījums Nr.  8 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

1. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

1. atzinīgi vērtē nodomu vienkāršot un 

modernizēt KLP, lai nodrošinātu 

saimniecisko ieguvumu lauksaimniekiem 

un īstenotu iedzīvotāju cerības, taču uzsver, 

ka Romas līgumā noteiktajiem principiem, 

vienotā tirgus integritātei un patiesi 

kopējai, ES atbilstīgi finansētai, 

mūsdienīgai un uz rezultātiem orientētai, 

lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību 

veicinošai politikai ar izšķirošu nozīmi 

drošas, augstas kvalitātes un daudzveidīgas 

pārtikas, darbvietu un lauku apvidu 

attīstības nodrošināšanā ir jābūt reformu 

prioritātēm; 

1. atzinīgi vērtē nodomu vienkāršot un 

modernizēt KLP, lai nodrošinātu 

saimniecisko ieguvumu lauksaimniekiem 

un īstenotu iedzīvotāju cerības, taču uzsver, 

ka Romas līgumā noteiktajiem principiem, 

iekšējā tirgus pareizai darbībai un patiesi 

kopējai, ES atbilstīgi finansētai, 

mūsdienīgai un uz rezultātiem orientētai, 

lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību 

veicinošai politikai ar izšķirošu nozīmi 

drošas, augstas kvalitātes un daudzveidīgas 

pārtikas, darbvietu un lauku apvidu 

attīstības nodrošināšanā ir jābūt reformu 

prioritātēm; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/9 

Grozījums Nr.  9 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

29. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

29. atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu piešķirt dalībvalstīm, 

reģioniem un lauksaimniekiem lielāku 

elastību augstāku finanšu ierobežojumu 

ietvaros attiecībā uz lauksaimniecības 

de minimis noteikumiem, vienlaikus 

nodrošinot iekšējā tirgus integritāti; 

29. atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu piešķirt dalībvalstīm, 

reģioniem un lauksaimniekiem lielāku 

elastību augstāku finanšu ierobežojumu 

ietvaros attiecībā uz lauksaimniecības 

de minimis noteikumiem, vienlaikus 

nodrošinot iekšējā tirgus pareizu darbību; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/10 

Grozījums Nr.  10 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

44. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

44. uzsver, ka ir svarīgi no kopējā KLP 

budžeta ietvaros atvēlēt stabilu 

finansējumu II pīlāram (lauku attīstības 

politikai); 

44. uzsver, ka ir svarīgi no kopējā KLP 

budžeta ietvaros atvēlēt piemērotu 

finansējumu II pīlāram (lauku attīstības 

politikai); 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/11 

Grozījums Nr.  11 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

50. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

50. uzskata, ka mērķtiecīgāks atbalsts ir 

nepieciešams daudzveidīgām 

lauksaimniecības sistēmām, jo īpaši mazām 

un vidējām ģimenes saimniecībām un 

jaunajiem lauksaimniekiem, lai stiprinātu 

reģionu ekonomiku, veidojot tādu 

lauksaimniecības nozari, kas nodrošina 

saimnieciskus un sociālus ieguvumus, kā 

arī ieguvumus videi; uzskata, ka to var 

panākt, ieviešot obligātu lielāku pārdales 

atbalsta likmi par saimniecības pirmajiem 

hektāriem, kas piesaistīta saimniecību 

vidējam lielumam dalībvalstīs, ņemot vērā 

savā ziņā atšķirīgo saimniecību lielumu 

ES; uzsver, ka, atspoguļojot apjomradītus 

ietaupījumus, lielākām saimniecībām 

atbalstam būtu jābūt samazinātam un ka 

obligāts atbalsta ierobežojums būtu 

jānosaka Eiropas līmenī, piemērojot 

elastības kritēriju, lai ņemtu vērā 

saimniecību un kooperatīvu nodrošināto 

stabilo nodarbinātības līmeni, kas mudina 

iedzīvotājus palikt lauku apvidos; uzskata, 

ka līdzekļiem, kas ir atbrīvojušies 

maksimālās un minimālās robežas 

noteikšanas dēļ, būtu jāpaliek tās 

dalībvalsts vai reģiona rīcībā, no kura tie 

iegūti; 

50. uzskata, ka mērķtiecīgāks atbalsts ir 

nepieciešams daudzveidīgām 

lauksaimniecības sistēmām, jo īpaši mazām 

un vidējām ģimenes saimniecībām un 

jaunajiem lauksaimniekiem, lai stiprinātu 

reģionu ekonomiku, veidojot tādu 

lauksaimniecības nozari, kas nodrošina 

saimnieciskus un sociālus ieguvumus, kā 

arī ieguvumus videi; uzskata, ka to var 

panākt, ieviešot obligātu lielāku pārdales 

atbalsta likmi par saimniecības pirmajiem 

hektāriem, kas piesaistīta saimniecību 

vidējam lielumam dalībvalstīs, ņemot vērā 

savā ziņā atšķirīgo saimniecību lielumu 

ES; uzsver, ka, atspoguļojot apjomradītus 

ietaupījumus, būtu jāpiešķir samazināts 

atbalsts saimniecībām, kuras atrodas tādu 

uzņēmumu kontrolē, kuriem 

lauksaimniecība nav galvenais darbības 

veids, un ka obligāts atbalsta ierobežojums 

būtu jānosaka Eiropas līmenī, piemērojot 

elastības kritēriju, lai ņemtu vērā 

saimniecību un kooperatīvu nodrošināto 

stabilo nodarbinātības līmeni, kas mudina 

iedzīvotājus palikt lauku apvidos; uzskata, 

ka līdzekļiem, kas ir atbrīvojušies 

maksimālās un minimālās robežas 

noteikšanas dēļ, būtu jāpaliek tās 

dalībvalsts vai reģiona rīcībā, no kura tie 

iegūti; 
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