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28.5.2018 A8-0178/30 

Pakeitimas 30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

10 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 – atsižvelgdamas į Europos 

Sąjungos piliečių iniciatyvą „Uždrausti 

glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką 

nuo toksiškų pesticidų“, 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Pakeitimas 31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Pakeitimas 32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

B q konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Bq. kadangi reikia sukurti specialią 

kaimo plėtros priemonę, pagrįstą aštuoniais 

Europos Sąjungos integruotos 

kenksmingųjų organizmų kontrolės 

principais, siekiant paskatinti mažinti 

naudojamą pavojingų pesticidų kiekį ir 

naudoti ne chemines alternatyviąsias 

medžiagas; 

Bq. kadangi reikia sukurti specialią 

kaimo plėtros priemonę, pagrįstą aštuoniais 

Europos Sąjungos integruotos 

kenksmingųjų organizmų kontrolės 

principais, siekiant paskatinti gerokai 

sumažinti naudojamą pesticidų kiekį ir 

naudoti ne chemines alternatyviąsias 

medžiagas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Pakeitimas 33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

2 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  2a. pabrėžia, kad BŽŪP reforma 

turėtų padėti sukurti naują Europos 

maisto sistemą, atsižvelgiant į pokyčius 

skatinantį Darnaus vystymosi 

darbotvarkės iki 2030 m. ir Paryžiaus 

susitarimo pobūdį; mano, kad dėl to 

būtinas esminis perėjimas nuo 

vadinamosios žaliosios revoliucijos prie 

agroekologinio požiūrio, vadovaujantis 

Tarptautiniu vystymuisi skirtų žemės ūkio 

žinių, mokslo ir technologijų vertinimu ir 

Jungtinių Tautų specialiosios pranešėjos 

teisės į maistą klausimais 

rekomendacijomis (A/HRC/34/48) – toks 

požiūris reiškia, kad pripažįstamas žemės 

ūkio daugiafunkcionalumas ir 

užtikrinamas greitas perėjimas nuo vienos 

rūšies kultūrinių augalų auginimo, 

pagrįsto intensyviu cheminių medžiagų 

naudojimu, prie įvairiapusiško ir darnaus 

žemės ūkio, grindžiamo agroekologiniais 

ūkininkavimo metodais, sustiprinant 

vietos maisto sistemas ir smulkaus masto 

ūkininkavimą ir remiant tradicines 

organizacines struktūras; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Pakeitimas 34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

6 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  6a. pabrėžia, kad, norint užtikrinti 

vienodas sąlygas, reikalingas bendras ES 

bazinis lygis, kurį taikant būtų užtikrintos 

piliečių teisės į sveiką aplinką ir sveiką bei 

maistingą maistą; mano, kad šis bazinis 

lygis turėtų būti nustatytas taip, kad 

atitiktų susijusius teisės aktus ir 

tarptautinius įsipareigojimus, taip pat 

sudarytų sąlygas užtikrinti, kad nebūtų 

daroma žala aplinkai ir visuomenei; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Pakeitimas 35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  9a. primygtinai reikalauja, kad 

išmokos būtų grindžiamos rezultatais; 

todėl siūlo, kaip būtų įtraukti šie aspektai 

kaip rodikliai: 

– darbo vietų sektoriuje išlaikymas ir 

kūrimas, 

– mažųjų ir vidutinių ūkininkų įmonių 

išlaikymas, 

– gera dirvožemio būklė ir biologinė 

įvairovė, rūšių ir taksonų gausumas, 

– viršutinio dirvos sluoksnio apsauga ir 

storinimas, dirvožemio danga siekiant 

mažinti dirvos eroziją, 

– mažesnis netenkamų maisto medžiagų 

kiekis ir geresnė vandens kokybė, 

– biologinė įvairovė, įskaitant paukščių 

rūšių, laukinių apdulkintojų ir vabzdžių 

įvairovę ir gausumą, 

– priklausomybės nuo pesticidų 

naudojimo mažinimas ir integruotos 

kenksmingųjų organizmų kontrolės 

diegimas1;  

______________ 

1 Vadovaujantis Direktyva dėl tausiojo 

pesticidų naudojimo (2009/128/EB) ir 
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Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 67 

straipsniu. 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Pakeitimas 36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  25a. nepritaria 25 proc. sumažintam 

kaimo plėtros biudžetui, nurodytam 

neseniai pateiktame 2018 m. gegužės 2 d. 

pasiūlyme dėl 2021–2027 m. DFF; 

primygtinai ragina užtikrinti, kad bet koks 

žemės ūkio ir kaimo plėtros biudžeto 

mažinimas nenulemtų mažesnių užmojų, 

palyginti su dabartine BŽŪP; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Pakeitimas 37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

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, nors prekybos 

susitarimai daro teigiamą poveikį kai 

kuriems ES žemės ūkio sektoriams, ypač 

stambiausiems jų subjektams, 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; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Pakeitimas 38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

143 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

143. pabrėžia, kad svarbu toliau siekti 

didesnių Europos žemės ūkio produktų 

galimybių patekti į rinkas, tačiau reikia 

numatyti tinkamas Europos žemės ūkio 

apsaugos priemones, kuriomis būtų 

atsižvelgiama į su konkrečiais sektoriais 

susijusius susirūpinimą keliančius 

klausimus, pvz., apsaugos mechanizmus, 

galimą jautriausių sektorių neįtraukimą į 

derybas ir abipusiškumo principo taikymą 

gamybos sąlygoms, kad būtų užtikrintos 

vienodos ES ūkininkų ir jų užsienio 

konkurentų sąlygos; primygtinai reikalauja 

užtikrinti, kad Europos gamybai 

nepakenktų importuojami prastesnės 

kokybės ir standartų neatitinkantys 

produktai; 

143. pabrėžia, kad svarbu toliau siekti 

didesnių Europos žemės ūkio produktų 

galimybių patekti į rinkas, tačiau reikia 

numatyti tinkamas Europos žemės ūkio 

apsaugos priemones, kuriomis būtų 

atsižvelgiama į su konkrečiais sektoriais 

susijusius susirūpinimą keliančius 

klausimus, pvz., apsaugos mechanizmus, 

siekiant išvengti neigiamo socialinio ir 

ekonominio poveikio smulkiems ir 

vidutiniams ūkininkams ES ir trečiosiose 

šalyse, galimą jautriausių sektorių 

neįtraukimą į derybas ir abipusiškumo 

principo taikymą gamybos sąlygoms, kad 

būtų užtikrintos vienodos ES ūkininkų ir jų 

užsienio konkurentų sąlygos; primygtinai 

reikalauja užtikrinti, kad Europos gamybai 

nepakenktų importuojami prastesnės 

kokybės ir standartų neatitinkantys 

produktai; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Pakeitimas 39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

146 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  146a. be to, mano, kad turėtų būti 

neleidžiama į ES rinką pateikti prekių, 

kurių gamyba susijusi su miškų 

naikinimu, žemės ar išteklių grobimu ir 

žmogaus teisių pažeidimais; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Pakeitimas 40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

168 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

168. pripažįsta, kad į BŽŪP sprendimų 

priėmimo procesą svarbu įtraukti 

institucijas ir ekspertus, atsakingus už 

sveikatos ir aplinkos apsaugos politikos 

sritis, turinčias įtakos biologinei įvairovei, 

klimato kaitai, oro, dirvožemio ir vandens 

taršai; 

168. pripažįsta, kad į BŽŪP sprendimų 

priėmimo procesą, o ypač valstybių narių 

strateginio planavimo procesą, derėtų 
įtraukti visas atitinkamas institucijas ir 

ekspertus, atsakingus už sveikatos ir 

aplinkos apsaugos politikos sritis, turinčias 

įtakos biologinei įvairovei, klimato kaitai, 

oro, dirvožemio ir vandens taršai; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Pakeitimas 41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

171 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

171. primena, kad badas ir netinkama 

mityba besivystančiose šalyse yra iš esmės 

susiję su nepakankama perkamąja galia ir 

(arba) skurdžių kaimo žmonių negalėjimu 

tapti savarankiškais; taigi ragina ES 

ryžtingai padėti besivystančioms šalims 

įveikti jų žemės ūkio gamybai trukdančias 

kliūtis (pvz., prastą infrastruktūrą ir 

logistiką); 

171. primena, kad badas ir netinkama 

mityba besivystančiose šalyse yra iš esmės 

susiję su nepakankama perkamąja galia ir 

(arba) skurdžių kaimo žmonių negalėjimu 

tapti savarankiškais; taigi ragina ES 

ryžtingai padėti besivystančioms šalims 

įveikti jų žemės ūkio gamybai trukdančias 

kliūtis (pvz., prastą infrastruktūrą ir 

logistiką), be kita ko, nutraukti dempingą, 

susijusį su agresyvaus eksporto programa; 

Or. en 

 

 


