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28.5.2018 A8-0178/12 

Grozījums Nr.  12 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

55. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

55. aicina modernizēt pašreizējo 

sistēmu tiešo maksājumu aprēķināšanai 

I pīlārā, jo īpaši dalībvalstīs, kurās 

maksājumus joprojām daļēji aprēķina, 

pamatojoties uz vēsturiskām atsaucēm, 
aizstājot to ar ES maksājumu 

aprēķināšanas metodi, kas pamatā 

paredzētu atbalstu lauksaimnieku 

ienākumiem konkrētās robežās un kas 

varētu tikt palielināts, lai kompensētu viņu 

ieguldījumu sabiedrisko labumu 

nodrošināšanā atbilstīgi ES uzdevumiem 

un mērķiem laikposmā līdz 2030. gadam, 

lai padarītu sistēmu vienkāršāku un 

pārredzamāku; 

55. aicina modernizēt pašreizējo 

sistēmu tiešo maksājumu aprēķināšanai 

I pīlārā, aizstājot to ar ES maksājumu 

aprēķināšanas metodi, kas pamatā 

paredzētu atbalstu lauksaimnieku 

ienākumiem konkrētās robežās un kas 

varētu tikt palielināts, lai kompensētu viņu 

ieguldījumu sabiedrisko labumu 

nodrošināšanā atbilstīgi ES uzdevumiem 

un mērķiem laikposmā līdz 2030. gadam, 

lai padarītu sistēmu vienkāršāku un 

pārredzamāku; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Grozījums Nr.  13 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

56. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

56. atzinīgi vērtē vienkāršo, pamatoto, 

pārredzamo un ērti īstenojami vienoto 

platībmaksājuma shēmu, kas sekmīgi ir 

piemērota daudzās dalībvalstīs; tāpēc 

aicina turpināt šo shēmu pēc 2020. gada 

un ierosina ļaut to izmantot jebkurā 

dalībvalstī vai jebkuram lauksaimniekam 

Eiropas Savienībā; 

56. aicina, lai KLP atjaunotu saistītā 

atbalsta sistēmu, kas efektīvāk ņem vērā 

lauku saimniecību situāciju, sākot no 

2020. gada;  

Or. en 



 

AM\1154466LV.docx  PE621.625v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

28.5.2018 A8-0178/14 

Grozījums Nr.  14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

67. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

67. uzskata, ka brīvprātīgi saistītie 

atbalsta (BSA) maksājumi būtu jāaktivizē 

tikai pēc tam, kad Komisija ir veikusi 

novērtējumu, un tie būtu jāsaglabā tikai ar 

stingru nosacījumu, ka ir iespējams 

nodrošināt vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus vienotajā tirgū, ka tiek novērsti 

konkurences kropļojumi, jo īpaši saistībā ar 

precēm, ka tiek nodrošināta atbilstība PTO 

noteikumiem un netiek apdraudēta vides un 

klimata mērķu sasniegšana; uzskata, ka 

BSA ir līdzeklis, lai risinātu jutīgo nozaru 

vajadzības un īstenotu konkrētus ar vidi, 

klimatu vai lauksaimniecības produktu 

kvalitāti un tirdzniecību saistītos mērķus, 

stimulētu tādu lauksaimniecisko praksi, 

kura atbilst augstiem dzīvnieku labturības 

un vides aizsardzības standartiem, un lai 

novērstu īpašas grūtības, jo īpaši tādas, kas 

rodas strukturāli nelabvēlīgā situācijā 

mazāk labvēlīgos un kalnu reģionos, kā arī 

tādas grūtības, kurām ir pagaidu raksturs 

un kas rodas, piemēram, pārejot no vecās 

tiesību sistēmas; uzskata, ka BSA ir arī 

līdzeklis, lai nākotnē veicinātu stratēģisko 

ražošanu, piemēram, proteīnaugu 

audzēšanu, vai lai kompensētu brīvās 

tirdzniecības nolīgumu ietekmi; turklāt 

uzskata, ka BSA maksājumiem ir liela 

nozīme Eiropas Savienības 

lauksaimniecības produktu dažādības, 

67. uzskata, ka brīvprātīgi saistītie 

atbalsta (BSA) maksājumi būtu jāaktivizē 

tikai pēc tam, kad tie ir paziņoti Komisijai, 

un tie būtu jāsaglabā tikai ar stingru 

nosacījumu, ka ir iespējams nodrošināt 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus iekšējā 

tirgū, ka tiek novērsti konkurences 

kropļojumi, jo īpaši saistībā ar precēm, ka 

tiek nodrošināta atbilstība PTO 

noteikumiem un netiek apdraudēta vides un 

klimata mērķu sasniegšana; uzskata, ka 

BSA ir līdzeklis, lai risinātu jutīgo nozaru 

vajadzības un īstenotu konkrētus ar vidi, 

klimatu vai lauksaimniecības produktu 

kvalitāti un tirdzniecību saistītos mērķus, 

stimulētu tādu lauksaimniecisko praksi, 

kura atbilst augstiem dzīvnieku labturības 

un vides aizsardzības standartiem, un lai 

novērstu īpašas grūtības, jo īpaši tādas, kas 

rodas strukturāli nelabvēlīgā situācijā 

mazāk labvēlīgos un kalnu reģionos, kā arī 

tādas grūtības, kurām ir pagaidu raksturs 

un kas rodas, piemēram, pārejot no vecās 

tiesību sistēmas; uzskata, ka BSA ir arī 

līdzeklis, lai nākotnē veicinātu stratēģisko 

ražošanu, piemēram, proteīnaugu 

audzēšanu, vai lai kompensētu brīvās 

tirdzniecības nolīgumu ietekmi; turklāt 

uzskata, ka BSA maksājumiem ir liela 

nozīme Eiropas Savienības 

lauksaimniecības produktu dažādības, 
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darbvietu lauksaimniecībā un ilgtspējīgu 

ražošanas modeļu saglabāšanā; 

darbvietu lauksaimniecībā un ilgtspējīgu 

ražošanas modeļu saglabāšanā; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Grozījums Nr.  15 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

78.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  78.a norāda, ka Eiropas 

Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 

(ELFLA), kurš ietilpst II pīlārā, būtu 

jāvērš uz tā mērķiem, kas saistīti ar 

kopienu ekonomisko attīstību lauku 

rajonos; prasa, lai ELFLA netiktu 

izmantots imigrantu un bēgļu integrācijai, 

kas nav daļa no fonda strukturālajiem 

mērķiem; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Grozījums Nr.  16 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

97. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

97. uzskata, ka minimāla summa no 

II pīlāra kopējā pieejamā budžeta būtu 

jāpiešķir agrovides un klimata 

pasākumiem, tostarp bioloģiskajai 

lauksaimniecībai, oglekļa dioksīda 

piesaistei, augsnes veselības aizsardzībai, 

ilgtspējīgiem mežsaimniecības pārvaldības 

pasākumiem, barības vielu pārvaldības 

plānošanai, lai aizsargātu bioloģisko 

daudzveidību, kā arī apputeksnēšanai un 

dzīvnieku un augu ģenētiskajai 

daudzveidībai; šajā saistībā uzsver, cik 

svarīgi ir saglabāt Natura 2000 

maksājumus un nodrošināt to pietiekamību, 

lai sniegtu patiesus stimulus 

lauksaimniekiem;  

97. uzskata, ka atbilstoša summa no 

II pīlāra kopējā pieejamā budžeta būtu 

jāpiešķir agrovides un klimata 

pasākumiem, tostarp bioloģiskajai 

lauksaimniecībai, oglekļa dioksīda 

piesaistei, augsnes veselības aizsardzībai, 

ilgtspējīgiem mežsaimniecības pārvaldības 

pasākumiem, barības vielu pārvaldības 

plānošanai, lai aizsargātu bioloģisko 

daudzveidību, kā arī apputeksnēšanai un 

dzīvnieku un augu ģenētiskajai 

daudzveidībai; šajā saistībā uzsver, cik 

svarīgi ir saglabāt Natura 2000 

maksājumus un nodrošināt to pietiekamību, 

lai sniegtu patiesus stimulus 

lauksaimniekiem;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Grozījums Nr.  17 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

140. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

140. uzskata, ka, lai gan tirdzniecības 

nolīgumi ir labvēlīgi ietekmējuši dažas ES 

lauksaimniecības nozares un ir vajadzīgi 

tam, lai stiprinātu ES pozīciju pasaules 

lauksaimniecības tirgū un sniegtu labumu 

ES ekonomikai kopumā, tie rada arī 

vairākas problēmas, jo īpaši mazām un 

vidējām lauku saimniecībām un jutīgām 

nozarēm, kas jāņem vērā, piemēram, ES 

sanitāro, fitosanitāro, dzīvnieku labturības, 

vides un sociālo standartu ievērošana, kuru 

dēļ ir jānodrošina saskaņotība starp 

tirdzniecības politiku un noteiktiem KLP 

mērķiem un kuri nedrīkst vājināt Eiropas 

augstos standartus vai apdraudēt tās lauku 

teritorijas; 

140. uzskata, ka, lai gan tirdzniecības 

nolīgumi ir ievērojami ietekmējuši ES 

lauksaimniecības primāro sektoru un ir 

vajadzīgi tam, lai stiprinātu ES pozīciju 

pasaules lauksaimniecības tirgū un sniegtu 

labumu ES ekonomikai kopumā, tie rada 

arī vairākas problēmas, jo īpaši mazām un 

vidējām lauku saimniecībām un jutīgām 

nozarēm, kas jāņem vērā, piemēram, ES 

sanitāro, fitosanitāro, dzīvnieku labturības, 

vides un sociālo standartu ievērošana, kuru 

dēļ ir jānodrošina saskaņotība starp 

tirdzniecības politiku un noteiktiem KLP 

mērķiem un kuri nedrīkst vājināt Eiropas 

augstos standartus vai apdraudēt tās lauku 

teritorijas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Grozījums Nr.  18 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

142. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

142. uzsver, ka vajadzība pēc 

pastiprinātiem aizsardzības mehānismiem 

būtu arī jāuzsver debatēs par turpmākajiem 

tirdzniecības nolīgumiem (ar Mercosur, 

Jaunzēlandi, Austrāliju u. c.) un to ietekmi 

uz lauksaimniecību Eiropā; 

142. uzsver, ka vajadzība pēc 

pastiprinātiem aizsardzības mehānismiem 

būtu arī jāuzsver debatēs par turpmākajiem 

tirdzniecības nolīgumiem (ar Mercosur, 

Jaunzēlandi, Austrāliju u. c.), kā arī 

tirdzniecības preferencēm, ko piešķir 

trešām valstīm (Ukrainai), un to ietekmi 

uz lauksaimniecību Eiropā; turklāt uzsver, 

ka šī tirdzniecības politika rada 

dalībvalstīs veselības apdraudējumu;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Grozījums Nr.  19 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

142.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  142.a uzsver, ka pašreizējais atbalsts 

saskaņā ar I un II pīlāru nav pietiekams, 

lai kompensētu brīvās tirdzniecības 

nolīgumu negatīvo ietekmi uz 

lauksaimnieku ienākumiem dalībvalstīs, 

un tādēļ prasa vispār izslēgt 

lauksaimniecības nozares no sarunām par 

nolīgumiem; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Grozījums Nr.  20 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

145. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

145. uzskata, ka starptautiskās 

tirdzniecības un PTO prasības ir ļoti 

būtiski ietekmējušas KLP pārskatīšanu, 

kas vairākas reizes veikta kopš 

20. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem; 

uzskata, ka šīs pārskatīšanas ir 

palielinājušas Eiropas lauksaimniecības 

produktu un Eiropas lauksaimniecības 

pārtikas nozares konkurētspēju, taču tās 

ir arī kaitējušas lielām lauksaimniecības 

nozares daļām, tās pakļaujot pasaules 

tirgu nestabilitātei; kā ieteikts Komisija 

paziņojumā par lauksaimniecības un 

pārtikas nākotni Eiropā, uzskata, ka tagad 

ir pienācis laiks vairāk koncentrēties uz 

citiem KLP mērķiem, tādiem kā 

lauksaimnieku dzīves līmenis un 

veselības, nodarbinātības, vides un 

klimata jautājumi; 

145. uzsver, ka dažādās PTO sarunu 

kārtas nav bijušas sekmīgas attiecībā uz 

lauksaimniecību un tikai noveda pie 

būtisku KLP instrumentu likvidēšanas; 

uzsver arī, ka tās nav atturējušas 

lauksaimniecības lielvaras, piemēram, 

ASV no protekcionisma pasākumiem; 

tādēļ prasa, lai Eiropas Savienība vairāk 

bažītos par savu lauksaimnieku interešu 

aizstāvību nekā PTO nolīgumu stingru 

ievērošanu;  

Or. en 


