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28.5.2018 A8-0178/23 

Pakeitimas 23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD 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 gali suteikti galimybių ir kartu 

sukelti 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Pakeitimas 24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD 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 

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 ES 

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 A8-0178/25 

Pakeitimas 25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. mano, kad griežtų bendrų ES 

taisyklių, pagrindinių standartų, 

intervencijos priemonių, kontrolės 

priemonių ir finansinių asignavimų, dėl 

kurių ES lygmeniu susitarė teisėkūros 

institucijos, sistemoje valstybės narės 

turėtų turėti pakankamai lanksčių 

galimybių, kad galėtų užtikrinti vienodas 

sąlygas ūkininkams ir, visų pirma, ES 

požiūrį į paramą pagal pirmąjį ramstį, 

siekiant užtikrinti sąžiningos konkurencijos 

sąlygų laikymąsi; 

7. mano, kad, nepakenkiant griežtų 

bendrų ES taisyklių, pagrindinių standartų, 

intervencijos priemonių, kontrolės 

priemonių ir finansinių asignavimų, dėl 

kurių ES lygmeniu susitarė teisėkūros 

institucijos, sistemai, valstybės narės turėtų 

turėti pakankamai lanksčių galimybių, kad 

galėtų užtikrinti vienodas sąlygas 

ūkininkams ir, visų pirma, ES požiūrį į 

paramą pagal pirmąjį ramstį, siekiant 

užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygų 

laikymąsi; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Pakeitimas 26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

140 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

140. mano, kad, nors prekybos 

susitarimai daro teigiamą poveikį kai 

kuriems ES žemės ūkio sektoriams ir yra 

būtini norint sustiprinti Sąjungos poziciją 

pasaulinėje žemės ūkio rinkoje, taip pat yra 

naudingi visai ES ekonomikai, jie taip pat 

kelia nemažai iššūkių, ypač smulkiajam ir 

vidutinio masto ūkininkavimui bei 

jautriems sektoriams, į kuriuos reikia 

atsižvelgti, pvz., turi būti paisoma ES 

sanitarijos ir fitosanitarijos, gyvūnų 

gerovės, aplinkosaugos ir socialinių 

standartų, dėl to reikia užtikrinti prekybos 

politikos ir kai kurių BŽŪP tikslų 

nuoseklumą ir neturėtų būti kenkiama 

aukštiems Europos standartams arba 

keliamas pavojus jos kaimo vietovėms; 

140. mano, kad prekybos susitarimai 

gali padaryti teigiamą poveikį kai kuriems 

ES žemės ūkio sektoriams ir galbūt yra 

būtini norint sustiprinti Sąjungos poziciją 

pasaulinėje žemės ūkio rinkoje, taip pat 

gali būti naudingi visai ES ekonomikai, bet 

jie taip pat kelia nemažai iššūkių, ypač 

smulkiajam ir vidutinio masto 

ūkininkavimui bei jautriems sektoriams, į 

kuriuos reikia atsižvelgti, pvz., turi būti 

paisoma ES sanitarijos ir fitosanitarijos, 

gyvūnų gerovės, aplinkosaugos ir 

socialinių standartų, dėl to reikia užtikrinti 

prekybos politikos ir kai kurių BŽŪP tikslų 

nuoseklumą ir neturėtų būti kenkiama 

aukštiems Europos standartams arba 

keliamas pavojus jos kaimo vietovėms; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/27 

Pakeitimas 27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

162 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

162. teigiamai vertina pažangą, 

padarytą skatinant ES žemės ūkio 

interesus neseniai vykusiose dvišalėse 

prekybos derybose, visų pirma susijusiose 

su aukštos kokybės ES žemės ūkio maisto 

produktų patekimu į rinką ir geografinių 

nuorodų apsaugos trečiosiose šalyse; tikisi, 

kad šią tendenciją galima tęsti ir tobulinti; 

162. ragina padaryti didesnę pažangą 

ginant ES žemės ūkio interesus neseniai 

pradėtose dvišalėse prekybos derybose, 

visų pirma kalbant apie aukštos kokybės 

ES žemės ūkio maisto produktų patekimą į 

rinką ir geografinių nuorodų apsaugą 

trečiosiose šalyse; ragina tęsti ir tobulinti 

veiksmus šia kryptimi; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Pakeitimas 28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

67. mano, kad bendrojoje rinkoje 

griežtai užtikrinant vienodas sąlygas, 

užkertant kelią konkurencijos 

iškraipymams, ypač susijusiems su 

prekėmis, užtikrinant suderinamumą su 

PPO taisyklėmis ir nemažinant pastangų 

siekti aplinkos ir klimato politikos tikslų, 

savanoriška susietoji parama turėtų būti 

nepanaikinta, tačiau ji turėtų būti 

įgyvendinama tik Komisijai atlikus 

vertinimą; mano, kad savanoriška susietoji 

parama yra priemonė, skirta pažeidžiamų 

sektorių poreikiams tenkinti ir konkretiems 

su aplinka, klimatu arba žemės ūkio 

produktų kokybe ir prekyba jais 

susijusiems tikslams pasiekti, aukštus 

gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos 

standartus atitinkančiai ūkininkavimo 

praktikai skatinti, specifiniams sunkumams 

įveikti, visų pirma sunkumams, 

atsirandantiems dėl struktūrinių 

konkurencinių trūkumų mažiau 

palankiuose ūkininkauti ir kalnuotuose 

regionuose, taip pat siekiant įveikti labiau 

laikino pobūdžio sunkumus, kylančius dėl, 

pvz., senos teisių į išmokas sistemos 

atsisakymo; be to, mano, kad savanoriška 

susietoji parama taip pat yra priemonė, 

kurią naudojant ateityje bus galima skatinti 

strateginiu požiūriu svarbių produktų 

gamybą, pvz., baltymingų augalų 

67. mano, kad bendrojoje rinkoje 

griežtai užtikrinant vienodas sąlygas, 

užkertant kelią konkurencijos 

iškraipymams, ypač susijusiems su 

prekėmis, užtikrinant suderinamumą su 

PPO taisyklėmis ir nemažinant pastangų 

siekti aplinkos ir klimato politikos tikslų, 

savanoriška susietoji parama turėtų būti 

nepanaikinta, tačiau ji turėtų būti skiriama 

tik pranešus Komisijai; mano, kad 

savanoriška susietoji parama yra priemonė, 

skirta pažeidžiamų sektorių poreikiams 

tenkinti ir konkretiems su aplinka, klimatu 

arba žemės ūkio produktų kokybe ir 

prekyba jais susijusiems tikslams pasiekti, 

aukštus gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos 

standartus atitinkančiai ūkininkavimo 

praktikai skatinti, specifiniams sunkumams 

įveikti, visų pirma sunkumams, 

atsirandantiems dėl struktūrinių 

konkurencinių trūkumų mažiau 

palankiuose ūkininkauti ir kalnuotuose 

regionuose, taip pat siekiant įveikti labiau 

laikino pobūdžio sunkumus, kylančius dėl, 

pvz., senos teisių į išmokas sistemos 

atsisakymo; be to, mano, kad savanoriška 

susietoji parama taip pat yra priemonė, 

kurią naudojant ateityje bus galima skatinti 

strateginiu požiūriu svarbių produktų 

gamybą, pvz., baltymingų augalų 

auginimą; be to, pabrėžia, kad savanoriška 
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auginimą, arba kompensuoti laisvosios 

prekybos susitarimų poveikį; be to, 

pabrėžia, kad savanoriška susietoji parama 

turi didelę reikšmę siekiant išlaikyti ES 

žemės ūkio gamybos įvairovę, darbo vietas 

žemės ūkyje ir darnios gamybos sistemas; 

susietoji parama turi didelę reikšmę 

siekiant išlaikyti ES žemės ūkio gamybos 

įvairovę, darbo vietas žemės ūkyje ir 

darnios gamybos sistemas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/29 

Pakeitimas 29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

97 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

97. mano, kad minimali suma iš viso 

turimo II ramsčio biudžeto turėtų būti 

skirta AECMs, be kita ko, ekologiniam 

žemės ūkiui, CO2 sekvestracijai, gerai 

dirvožemio būklei, tvaraus miškų valdymo 

priemonėms, maisto medžiagų valdymo 

planavimui siekiant apsaugoti biologinę 

įvairovę, apdulkinimą ir gyvūnų ir augalų 

genetinę įvairovę; atsižvelgdamas į tai, 

pabrėžia, kad svarbu išlaikyti „Natura 

2000“ išmokas ir užtikrinti, kad jos būtų 

pakankamos ir taptų tikra paskata 

ūkininkams; 

97. mano, kad pakankama suma iš viso 

turimo antrojo ramsčio biudžeto turėtų būti 

skirta agrarinės aplinkosaugos ir klimato 

priemonėms, be kita ko, ekologiniam 

žemės ūkiui, CO2 sekvestracijai, gerai 

dirvožemio būklei, darnaus miškų 

valdymo priemonėms, maisto medžiagų 

valdymo planavimui siekiant apsaugoti 

biologinę įvairovę, apdulkinimą ir gyvūnų 

ir augalų genetinę įvairovę; atsižvelgdamas 

į tai, pabrėžia, kad svarbu išlaikyti „Natura 

2000“ išmokas ir užtikrinti, kad jos būtų 

pakankamos ir taptų tikra paskata 

ūkininkams; 

Or. en 

 

 

 


