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28.5.2018 A8-0178/23 

Grozījums Nr.  23 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD 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 varētu radīt 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/24 

Grozījums Nr.  24 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD 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 

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 ES 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 A8-0178/25 

Grozījums Nr.  25 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. uzskata, ka pamatots elastīguma 

līmenis dalībvalstīm būtu jāpiešķir vienīgi 

kopīgu ES noteikumu, pamatstandartu, 

intervences instrumentu, kontroles 

pasākumu un finanšu piešķīrumu ietvaros, 

par kuriem likumdevēji vienojās ES līmenī, 

lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus lauksaimniekiem un jo īpaši ES 

pieeju atbalstam saskaņā ar I pīlāru nolūkā 

nodrošināt taisnīgas konkurences 

nosacījumu ievērošanu; 

7. uzskata, ka pamatots elastīguma 

līmenis dalībvalstīm būtu jāpiešķir vienīgi  

nemazinot kopīgu ES noteikumu, 

pamatstandartu, intervences instrumentu, 

kontroles pasākumu un finanšu piešķīrumu 

ietvarus, par kuriem likumdevēji vienojās 

ES līmenī, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 

konkurences apstākļus lauksaimniekiem un 

jo īpaši ES pieeju atbalstam saskaņā ar 

I pīlāru nolūkā nodrošināt taisnīgas 

konkurences nosacījumu ievērošanu; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/26 

Grozījums Nr.  26 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD 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 varētu labvēlīgi ietekmējuši 

dažas ES lauksaimniecības nozares un ir 

vajadzīgi tam, lai stiprinātu ES pozīciju 

pasaules lauksaimniecības tirgū un sniegtu 

labumu ES ekonomikai kopumā, bet 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 A8-0178/27 

Grozījums Nr.  27 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

162. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

162. atzinīgi vērtē panākumus, kas gūti, 

veicinot ES lauksaimniecības intereses 

nesenajās divpusējās tirdzniecības sarunās, 

jo īpaši attiecībā uz augstas kvalitātes ES 

lauksaimniecības pārtikas produktu 

piekļuvi tirgum un ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu aizsardzību trešās valstīs; uzskata, 

ka šo tendenci iespējams turpināt un 

uzlabot; 

162. aicina gūt lielākus panākumus, 

veicinot ES lauksaimniecības intereses 

nesenajās divpusējās tirdzniecības sarunās, 

jo īpaši attiecībā uz augstas kvalitātes ES 

lauksaimniecības pārtikas produktu 

piekļuvi tirgum un ģeogrāfiskās izcelsmes 

norāžu aizsardzību trešās valstīs; aicina  šo 

tendenci turpināt un uzlabot; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/28 

Grozījums Nr.  28 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD 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 

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, 
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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 A8-0178/29 

Grozījums Nr.  29 

Marco Zullo, Rosa D’Amato 

EFDD 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 

 

 


