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Grozījums Nr. 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Regulas priekšlikums
-

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. de

Pamatojums

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren.
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden.
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Grozījums Nr. 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
1.a atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ņemot vērā Lauksaimniecības zinātnes 
un tehnoloģijas starptautisko novērtējumu 
attīstības jomā (IAASTD),

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) 2008. gada 20. jūnija sanāksmē 
Eiropadome stingri apliecināja 
apņemšanos līdz 2010. gadam sasniegt 
kopējo oficiālās attīstības palīdzības 
(OAP) mērķi 0,56 % no NKP un līdz 
2015. gadam — 0,7 % no NKP, kā 
noteikts Padomes 2005. gada maija 
secinājumos, Eiropadomes 2005. gada 
jūnija secinājumos un Eiropas konsensā 
par attīstību. ES pārtikas mehānisma 
instrumentā jāņem vērā dalībvalstu 
centieni sasniegt šo mērķi.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Finansiālās vajadzības, lai pilnībā 
novērstu augsto pārtikas cenu tiešās sekas, 
ir ļoti lielas. Jāreaģē ir starptautiskajai 
sabiedrībai kopumā, un Kopiena ir 
apņēmusies ieguldīt atbilstīgu daļu no 
savas puses.

(7) Finansiālās un materiālās vajadzības, 
lai pilnībā novērstu augsto pārtikas cenu 
tiešās sekas, ir ļoti lielas. Jāreaģē ir 
starptautiskajai sabiedrībai kopumā, un 
Kopiena ir apņēmusies ieguldīt atbilstīgu 
daļu no savas puses.

Or. en

Pamatojums

Visatbilstošākā un efektīvākā reakcija uz pašreizējo pārtikas krīzi ir palielināt pārtikas 
atbalstu jaunattīstības valstīm.
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Grozījums Nr. 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tie paši apstākļi, kas rada 
nepieciešamību pēc pašreizējā 
finansēšanas mehānisma (pārtikas 
augstās cenas), arī samazina 
lauksaimniecības tirgus izdevumus 
finanšu shēmas 2. pozīcijā. Pašreizējās 
aplēses liecina arī par ievērojamu 
nepiešķirtu rezervi 2. pozīcijas robežās 
2009. gadā.

svītrots

Or. es

Grozījums Nr. 18
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tie paši apstākļi, kas rada 
nepieciešamību pēc pašreizējā 
finansēšanas mehānisma (pārtikas 
augstās cenas), arī samazina 
lauksaimniecības tirgus izdevumus 
finanšu shēmas 2. pozīcijā. Pašreizējās 
aplēses liecina arī par ievērojamu 
nepiešķirtu rezervi 2. pozīcijas robežās 
2009. gadā.

(8) Atlikušos finanšu līdzekļus 
2. izdevumu kategorijā izmanto kopējai 
lauksaimniecības politikai un it īpaši, lai 
samazinātu atšķirības starp tiešajiem 
maksājumiem lauksaimniekiem jaunajās 
un vecajās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Neizmantotos līdzekļus 2. pozīcijā nevar izmantot citādi, kā tikai kopējai lauksaimniecības 
politikai. Lauksaimnieki jaunajās dalībvalstīs līdz šim ir tikuši diskriminēti, pamatojoties uz 
līdzekļu nepietiekamību.
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Grozījums Nr. 19
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tie paši apstākļi, kas rada 
nepieciešamību pēc pašreizējā finansēšanas 
mehānisma (pārtikas augstās cenas), arī 
samazina lauksaimniecības tirgus 
izdevumus finanšu shēmas 2. pozīcijā. 
Pašreizējās aplēses liecina arī par 
ievērojamu nepiešķirtu rezervi 2. pozīcijas
robežās 2009. gadā.

(8) Tie paši apstākļi, kas rada 
nepieciešamību pēc pašreizējā finansēšanas 
mehānisma (pārtikas augstās cenas), arī 
samazina lauksaimniecības tirgus 
izdevumus finanšu shēmas 2. izdevumu 
kategorijā. Pašreizējās aplēses liecina arī 
par ievērojamu nepiešķirtu rezervi 
2. izdevumu kategorijas robežās 
2009. gadā. Tomēr šajā regulā paredzētās 
darbības jāfinansē no daudzgadu finanšu 
shēmas 4. izdevumu kategorijas. Tas 
nozīmē, ka jāpielāgo Iestāžu nolīgums.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tie paši apstākļi, kas rada 
nepieciešamību pēc pašreizējā finansēšanas 
mehānisma (pārtikas augstās cenas), arī 
samazina lauksaimniecības tirgus 
izdevumus finanšu shēmas 2. pozīcijā. 
Pašreizējās aplēses liecina arī par 
ievērojamu nepiešķirtu rezervi 2. pozīcijas 
robežās 2009. gadā.

(8) Tie paši apstākļi, kas rada 
nepieciešamību pēc pašreizējā finansēšanas 
mehānisma (pārtikas augstās cenas), arī 
samazina lauksaimniecības tirgus 
izdevumus finanšu shēmas 2. izdevumu 
kategorijā.

Or. de
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Pamatojums

Ir pāragri spriest par 2. izdevumu kategorijas rezervi 2009. gadam.

Grozījums Nr. 21
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Kopienas rīcības stratēģijai jābūt 
vērstai uz to, lai stingri veicinātu pozitīvu 
īstermiņa un vidēja termiņa piedāvājumu 
no lauksaimniecības nozares 
jaunattīstības valstīs, tajā pašā laikā arī 
ievērojami samazinot pārtikas cenu 
paaugstināšanās negatīvo ietekmi uz šo 
valstu nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. 
Reaģēšana uz piedāvājumu ir arī 
Kopienas interesēs, lai mazinātu 
pašreizējo spiedienu uz lauksaimniecības 
cenām.

(9) Visatbilstošākā un efektīvākā reakcija 
uz pārtikas krīzi ir palielināt pārtikas 
atbalstu jaunattīstības valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Tomēr minētie instrumenti 2008. gadā 
jau ir piesaistīti vai pārplānoti pēc iespējas 
lielākā mērā, lai novērstu augsto pārtikas 
cenu situācijas negatīvās sekas 
jaunattīstības valstīs. Ļoti ierobežotā 
apmērā to pašu varētu veikt 2009. gadā; 
tomēr tas būtu tālu no pietiekamā apjoma, 
lai pievērstos citām vajadzībām.

(11) Tomēr minētie instrumenti 2008. gadā 
jau ir piesaistīti vai pārplānoti pēc iespējas 
lielākā mērā, lai novērstu augsto pārtikas 
cenu situācijas negatīvās sekas 
jaunattīstības valstīs. Ļoti ierobežotā 
apmērā to pašu varētu veikt 2009. gadā; 
tomēr tas būtu tālu no pietiekamā apjoma, 
lai pievērstos citām vajadzībām. Ņemot 
vērā pašreizējo nepietiekamo pārtikas 
piedāvājumu pasaulē un straujo cenu 
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pieaugumu, kas varētu turpināties 
turpmākajos gados, ir jāstiprina 
instrumenti, kas nodrošina palīdzību 
attīstības jomā un ko finansē no Kopienas 
finanšu shēmas 4. izdevumu kategorijas, 
vienlaikus neapdraudot ES 
lauksaimniecības intereses.

Or. es

Grozījums Nr. 23
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pašreizējā situācijā, kad pārtikas 
augstās cenas samazina KLP izdevumus, 
Komisija ierosina daļu no šiem 
ietaupījumiem novirzīt lauksaimnieciskai 
ražošanai jaunattīstības valstīs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 24
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pašreizējā situācijā, kad pārtikas 
augstās cenas samazina KLP izdevumus, 
Komisija ierosina daļu no šiem 
ietaupījumiem novirzīt lauksaimnieciskai 
ražošanai jaunattīstības valstīs.

(12) Pašreizējā situācijā, kad pārtikas 
augstās cenas samazina KLP izdevumus, 
Komisija ierosina daļu no šiem 
ietaupījumiem novirzīt lauksaimnieciskai 
ražošanai jaunattīstības valstīs, paturot 
prātā, ka jaunu, neparedzētu finansiālu 
vajadzību gadījumā ir saistoši no sākuma 
izpētīt iespējas pārcelt neizmantotos 
līdzekļus un vienotā veidā piemērot 
parastās budžeta procedūras.
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Or. de

Pamatojums

Budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar 21.–23. pantā noteiktajām saistībām ir jāpārbauda 
līdzekļu pārcelšanas iespējas.

Grozījums Nr. 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pašreizējā situācijā, kad pārtikas 
augstās cenas samazina KLP izdevumus, 
Komisija ierosina daļu no šiem 
ietaupījumiem novirzīt lauksaimnieciskai 
ražošanai jaunattīstības valstīs.

(12) Pašreizējā augsto pārtikas cenu 
situācijā Komisija ierosina aktīvāk veicināt
lauksaimniecisko ražošanu jaunattīstības 
valstīs.

Or. es

Grozījums Nr. 26
Catherine Neris

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Pašreizējā situācijā, kad pārtikas 
augstās cenas samazina KLP izdevumus, 
Komisija ierosina daļu no šiem 
ietaupījumiem novirzīt lauksaimnieciskai 
ražošanai jaunattīstības valstīs.

(12) Pašreizējā situācijā, kad pārtikas 
augstās cenas samazina KLP izdevumus, 
Komisija ierosina daļu no šiem 
ietaupījumiem, kas jāizmanto kā 
stabilizējošs faktors, novirzīt
lauksaimnieciskai ražošanai jaunattīstības 
valstīs.

Or. fr
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Grozījums Nr. 27
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tomēr ir jāaizsargā Eiropas 
lauksaimnieku intereses un jāgarantē, ka 
šis priekšlikums nekādā gadījumā 
neiedarbinās finanšu disciplīnas 
mehānismu, kas paredzēts Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1782/2003 un (EK) 
Nr. 1290/2005.

(13) Tomēr ir jāaizsargā to Eiropas 
lauksaimnieku intereses, kas ievērojami 
cieš no lielākām ražošanas izmaksām gan 
lauksaimnieciskās ražošanas nozarē, gan 
zivsaimniecībā, un jāgarantē, ka šis 
priekšlikums nekādā gadījumā 
neiedarbinās finanšu disciplīnas 
mehānismu, kas paredzēts Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1782/2003 un (EK) 
Nr. 1290/2005. Turklāt jāuzsver, ka 
saistībā ar „veselības pārbaudi” veikto 
reformu laikā apropriācijas ir 
nepieciešamas pārstrukturēšanas un 
atbalsta pasākumu papildpasākumiem, jo 
īpaši piensaimniecībā, aitkopībā un 
kazkopībā, kā arī vajadzībām īpaši jutīgos 
reģionos.

Or. de

Pamatojums

Vienlīdz daudz uzmanības prasa „vieglā piezemēšanās”, papildu pārstrukturēšanas pasākumi 
un citas jaunas problēmas, piemēram, augstākas ražošanas izmaksas, ko rada augstākas 
enerģijas cenas.

Grozījums Nr. 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Jaunā palīdzība attīstības jomā 
jāpārvalda tā, lai nodrošinātu pārtikas 
piegādi vietējiem iedzīvotājiem un 
novērstu tādas lauksaimniecības 
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veicināšanu, kura virzīta tikai uz izejvielu 
eksportu uz attīstītajām valstīm; šāda 
pieeja būtu pretrunā šā pasākuma 
mērķiem, jo netiktu ievērotas vietējās 
vajadzības un, iespējams, rastos negodīga 
konkurence ar Eiropas ražojumiem.

Or. es

Grozījums Nr. 29
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Rezultātā ir jāpieņem īpašs
finansēšanas mehānisms, kas papildina 
esošos attīstības instrumentus un humānās 
palīdzības instrumentu, lai pieņemtu 
steidzamus un papildu pasākumus, kas ātri 
novērš pašreizējās pārtikas cenu 
paaugstināšanās situācijas sekas 
jaunattīstības valstīs.

(14) Rezultātā ir iespējams pieņemt īpašu
finansēšanas mehānismu, kas papildina 
esošos attīstības instrumentus un humānās 
palīdzības instrumentu, lai pieņemtu 
steidzamus papildpasākumus, kas ātri 
novērš pašreizējās pārtikas cenu 
paaugstināšanās situācijas sekas 
jaunattīstības valstīs. Pārbaudēm par 
piešķirto finansējumu jānotiek saskaņā ar 
Eiropas Savienības spēkā esošajiem 
standartiem.

Or. de

Pamatojums

To nedrīkst pārvērst par automātisku mehānismu. Ir nepieciešamas pārbaudes saistībā ar 
piešķirto finansējumu.
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Grozījums Nr. 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Rezultātā ir jāpieņem īpašs 
finansēšanas mehānisms, kas papildina 
esošos attīstības instrumentus un humānās 
palīdzības instrumentu, lai pieņemtu 
steidzamus un papildu pasākumus, kas ātri 
novērš pašreizējās pārtikas cenu 
paaugstināšanās situācijas sekas 
jaunattīstības valstīs.

(14) Rezultātā ir jāpieņem īpašs 
finansēšanas mehānisms, kas papildina 
esošos attīstības instrumentus un humānās 
palīdzības instrumentu, lai pieņemtu 
steidzamus papildpasākumus, kas ātri 
novērš pašreizējās pārtikas cenu 
paaugstināšanās situācijas sekas 
jaunattīstības valstīs, ņemot vērā ANO 
nesen ierosinātā IAASTD pētījuma 
ieteikumus, jo īpaši par vietējo NVO un 
lauksaimnieku organizāciju piedalīšanos 
pasākumu plānošanā un lauksaimnieku 
apmācībā, kā arī par bioloģiskās 
daudzveidības vērtību un vietējiem 
apstākļiem pielāgotām sēklām, lai cīnītos 
pret badu.

Or. en

Pamatojums

Lauksaimniecības zinātnes un tehnoloģijas starptautiskais novērtējums attīstības jomā 
(IAASTD) ir nozīmīga globāla iniciatīva, kas izstrādāta konsultāciju procesā, kurā piedalījās 
900 dalībnieki un 110 valstis no visiem pasaules reģioniem; to ierosināja Pārtikas un 
lauksaimniecības organizācija, ANO Attīstības programma, Pasaules Banka un citas 
starptautiskas organizācijas. Ziņojumu publicēja 2008. gadā, un to ir jau parakstījušas 58 
valstis. Tas ir visplašākais un visnesenākais dokuments ar ieteikumiem samazināt nabadzību 
un apkarot badu.

Grozījums Nr. 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Rezultātā ir jāpieņem īpašs (14) Rezultātā ir jāpieņem īpašs 
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finansēšanas mehānisms, kas papildina 
esošos attīstības instrumentus un humānās 
palīdzības instrumentu, lai pieņemtu 
steidzamus un papildu pasākumus, kas ātri 
novērš pašreizējās pārtikas cenu 
paaugstināšanās situācijas sekas 
jaunattīstības valstīs.

finansēšanas mehānisms, ko finansē no 
Kopienas finanšu shēmas 4. izdevumu 
kategorijas un kas papildina esošos 
attīstības instrumentus un humānās 
palīdzības instrumentu, lai pieņemtu 
steidzamus un papildu pasākumus, kas ātri 
novērš pašreizējās pārtikas cenu 
paaugstināšanās situācijas sekas 
jaunattīstības valstīs.

Or. es

Grozījums Nr. 32
Catherine Neris

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Regulāri jāizvērtē finansēšanas 
mehānisma un programmu kopīgas 
izmantošanas rezultātu atbilstība 
mērķiem, lai ilgtermiņā varētu uzraudzīt 
jaunattīstības valstu lauksaimniecības 
ražošanas sistēmu veidošanos.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar šo mehānismu pieņemtajiem 
pasākumiem jāpalīdz jaunattīstības 
valstīm palielināt lauksaimniecības ražību 
nākamajās sezonās, ātri reaģēt uz valstu 
un to iedzīvotāju neatliekamām 
vajadzībām un veikt sākotnējos 
pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai pēc 

svītrots
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iespējas novērstu turpmākas pārtikas 
nedrošības situācijas, kā arī sekmēt 
augsto pārtikas cenu seku mazināšanu 
pasaulē ne tikai nabadzīgāko iedzīvotāju 
labā, bet arī Eiropas patērētāju un 
lauksaimnieku labā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas ieteiktais mehānisms nav pēkšņa reakcija uz situāciju. Ar tā palīdzību ražošanu var 
palielināt ne agrāk kā nākamajā sezonā.

Grozījums Nr. 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar šo mehānismu pieņemtajiem 
pasākumiem jāpalīdz jaunattīstības valstīm 
palielināt lauksaimniecības ražību 
nākamajās sezonās, ātri reaģēt uz valstu un 
to iedzīvotāju neatliekamām vajadzībām un 
veikt sākotnējos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi, lai pēc iespējas novērstu 
turpmākas pārtikas nedrošības situācijas, 
kā arī sekmēt augsto pārtikas cenu seku 
mazināšanu pasaulē ne tikai nabadzīgāko 
iedzīvotāju labā, bet arī Eiropas patērētāju 
un lauksaimnieku labā.

(15) Ar šo mehānismu pieņemtajiem 
pasākumiem jāpalīdz jaunattīstības valstīm 
palielināt lauksaimniecības ražību 
nākamajās sezonās, ātri reaģēt uz valstu un 
to iedzīvotāju neatliekamām vajadzībām un 
veikt sākotnējos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi, lai pēc iespējas novērstu 
turpmākas pārtikas nedrošības situācijas, 
kā arī sekmēt augsto pārtikas cenu seku 
mazināšanu pasaulē ne tikai nabadzīgāko 
iedzīvotāju labā, bet arī Eiropas patērētāju 
un lauksaimnieku labā. Kopienas 
palīdzībai jābūt atkarīgai no noteiktu 
obligāto vides prasību ievērošanas un 
atbilstības Starptautiskās Darba 
organizācijas (SDO) pamatkonvencijām.

Or. es

Pamatojums

Eiropas Savienībai jāmudina nabadzīgās valstis nodrošināt atbilstību noteiktiem vides un 
darba standartiem. Komisijas priekšlikumā ir pilnībā ignorēti šie aspekti, kas mūsdienās 
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ieņem tik nozīmīgu vietu daudzās Eiropas politikas jomās.

Grozījums Nr. 35
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ar šo mehānismu pieņemtajiem 
pasākumiem jāpalīdz jaunattīstības valstīm 
palielināt lauksaimniecības ražību 
nākamajās sezonās, ātri reaģēt uz valstu un 
to iedzīvotāju neatliekamām vajadzībām un 
veikt sākotnējos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi, lai pēc iespējas novērstu 
turpmākas pārtikas nedrošības situācijas, 
kā arī sekmēt augsto pārtikas cenu seku 
mazināšanu pasaulē ne tikai nabadzīgāko 
iedzīvotāju labā, bet arī Eiropas patērētāju 
un lauksaimnieku labā.

(15) Ar šo mehānismu pieņemtajiem 
pasākumiem jāpalīdz jaunattīstības valstīm 
palielināt lauksaimniecības ražību 
nākamajās sezonās, ātri reaģēt uz valstu un 
to iedzīvotāju neatliekamām vajadzībām un 
veikt sākotnējos pasākumus, kas ir 
vajadzīgi, lai pēc iespējas novērstu 
turpmākas pārtikas nedrošības situācijas, 
kā arī sekmēt augsto pārtikas cenu seku 
mazināšanu pasaulē ne tikai nabadzīgāko 
iedzīvotāju labā, bet arī Eiropas patērētāju 
labā.

Or. en

Grozījums Nr. 36
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Šajā regulā paredzēto pasākumu 
būtība prasa izveidot efektīvas, elastīgas, 
pārredzamas un ātras lēmumu pieņemšanas 
procedūras to finansēšanai, ar stabilu 
sadarbību starp visām attiecīgajām 
iestādēm. Šai regulai jo īpaši jānodrošina 
finansējums jau sāktiem pasākumiem, 
kurus starptautiskas organizācijas 
atbalsta vai ir gatavas atbalstīt pirms šīs 
regulas pieņemšanas, no 2008. gada 
20. jūnija, kas atbilst Eiropadomes 

(16) Šajā regulā paredzēto pasākumu 
būtība prasa izveidot efektīvas, elastīgas, 
pārredzamas un ātras lēmumu pieņemšanas 
procedūras to finansēšanai ar stabilu 
sadarbību starp visām attiecīgajām 
iestādēm. Šai regulai jo īpaši jānodrošina 
finansējums pasākumiem, kuri sākti jau
pirms šīs regulas pieņemšanas no 
2008. gada 20. jūnija, kas atbilst 
Eiropadomes secinājumu datumam.



PE412.245v01-00 16/33 AM\744047LV.doc

LV

secinājumu datumam.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Šīs regulas īstenošana ir stingri 
jāuzrauga un uz to jāattiecina ikgadējā 
budžeta izpildes apstiprināšanas 
procedūra. Regulas īstenošanas 
finansēšana caur starptautiskām 
organizācijām nedrīkst kavēt ES budžeta 
kontroli, tēriņu efektivitāti un 
pārredzamību.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopiena finansē pasākumus, kas vērsti 
uz atbalstu ātrai un tiešai reaģēšanai uz 
pārtikas cenu paaugstināšanos 
jaunattīstības valstīs, laikposmā starp 
ārkārtas palīdzību un vidēja termiņa un 
ilgtermiņa sadarbību attīstības jomā.

1. Kopiena finansē pasākumus, kas 
atbalsta īpašu kompensāciju, lai Eiropas 
lauksaimniecības resursus varētu 
izmantot ātrai un tiešai reaģēšanai uz 
pārtikas cenu paaugstināšanos 
jaunattīstības valstīs, laikposmā starp 
ārkārtas palīdzību un vidēja termiņa un 
ilgtermiņa sadarbību attīstības jomā.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopiena finansē pasākumus, kas vērsti 
uz atbalstu ātrai un tiešai reaģēšanai uz 
pārtikas cenu paaugstināšanos 
jaunattīstības valstīs, laikposmā starp 
ārkārtas palīdzību un vidēja termiņa un 
ilgtermiņa sadarbību attīstības jomā.

1. Kopiena papildus mazajiem 
aizdevumiem finansē ražošanas līdzekļus,
kas jāiegādājas Eiropas Savienībā un kas 
vērsti uz atbalstu ātrai un tiešai reaģēšanai 
uz pārtikas cenu paaugstināšanos 
jaunattīstības valstīs, laikposmā starp 
ārkārtas palīdzību un vidēja termiņa un 
ilgtermiņa sadarbību attīstības jomā.

Or. de

Grozījums Nr. 40
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi paredzēti jaunattīstības 
valstīm, kā definējusi ESAO/Attīstības 
palīdzības komiteja, un to iedzīvotājiem 
saskaņā ar šādiem noteikumiem.

2. Pasākumi paredzēti jaunattīstības 
valstīm, kā definējusi ESAO/ Attīstības 
palīdzības komiteja, to iedzīvotājiem un 
Eiropas ražotājiem saskaņā ar šādiem 
noteikumiem.

Or. de

Pamatojums

Eiropas ražotājiem jānodrošina līdzvērtīgs aizsardzības līmenis.
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Grozījums Nr. 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumi paredzēti jaunattīstības 
valstīm, kā definējusi ESAO/Attīstības 
palīdzības komiteja, un to iedzīvotājiem 
saskaņā ar šādiem noteikumiem.

2. Pasākumi paredzēti Eiropas 
lauksaimniekiem un jaunattīstības valstīm, 
kā definējusi ESAO/Attīstības palīdzības 
komiteja, un to iedzīvotājiem saskaņā ar 
šādiem noteikumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem 1. punktā paredzētos 
pasākumus. Ar tiem finansē starptautiskus 
pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu šīs 
regulas nolūku un mērķus, un kurus īsteno 
ar reģionālu un globālu starptautisku 
organizāciju starpniecību. Tā par to 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Komisija pieņem 1. punktā paredzētos 
pasākumus. Ar tiem finansē starptautiskus 
pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu šīs 
regulas nolūku un mērķus, un kurus īsteno 
ar reģionālu un globālu starptautisku 
organizāciju starpniecību. Eiropas 
Parlaments būs pilntiesīgs partneris 
ieteikto pasākumu veikšanā — tas 
pārbaudīs izdevumus un mehānisma 
vadību, un Komisija ik pēc četriem 
mēnešiem ziņos Parlamentam par 
mehānisma attīstību attiecībā pret 
noteiktajiem mērķiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem 1. punktā paredzētos 
pasākumus. Ar tiem finansē starptautiskus 
pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu šīs 
regulas nolūku un mērķus, un kurus īsteno 
ar reģionālu un globālu starptautisku 
organizāciju starpniecību. Tā par to 
informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

Komisija pieņem 1. punktā paredzētos 
pasākumus. Ar tiem finansē starptautiskus 
pasākumus, kas paredzēti, lai atbalstītu šīs 
regulas nolūku un mērķus, un kurus īsteno 
ar reģionālu un globālu starptautisku 
organizāciju starpniecību sadarbībā ar 
vietējām lauksaimnieku organizācijām. 
Tā par to informē Eiropas Parlamentu un 
Padomi.

Or. en

Grozījums Nr. 44
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Valsts nav tiesīga saņemt palīdzību —
pat ja tā atbilst pielikumā noteiktajiem 
kritērijiem — ja:
– samazinās tās dabīgo mežu platības,
– tā ir lauksaimniecisko ražojumu neto 
eksportētājs,
– notiek pārtuksnešošanās, ganību platību 
pārmērīga izmantošana vai neracionāla 
ūdens izmantošana.

Or. en

Pamatojums

Kopienas palīdzībai jābūt savietojamai ar ilgtspējīgas attīstības un vides politikas mērķiem.
Pārtikas krīze jārisina valstīs, kas ir neto importētājas.
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Grozījums Nr. 45
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai nodrošinātu Kopienas palīdzības 
saskaņotību un efektivitāti, ja īstenojamā 
programma ir reģionāla vai pārrobežu 
rakstura, Komisija var nolemt, ka 
iedzīvotāji citās jaunattīstības valstīs, kas 
neietilpst konkrētajā reģionā, var gūt 
labumu no attiecīgās programmas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Jāatbalsta tikai konkrētas valstis.

Grozījums Nr. 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Starptautiskas organizācijas, tostarp 
reģionālas organizācijas, (turpmāk tekstā 
„starptautiskas organizācijas”) tiks 
izraudzītas, pamatojoties uz to spēju 
nodrošināt ātru un kvalitatīvu reaģēšanu uz 
mērķa jaunattīstības valstu īpašajām 
vajadzībām saistībā ar šīs regulas mērķiem.

5. Starptautiskas organizācijas, tostarp 
reģionālas organizācijas, (turpmāk tekstā 
„starptautiskas organizācijas”) tiks 
izraudzītas, pamatojoties uz to spēju 
nodrošināt ātru un kvalitatīvu reaģēšanu uz 
mērķa jaunattīstības valstu īpašajām 
vajadzībām saistībā ar šīs regulas mērķiem. 
Turklāt šādas organizācijas tiks izvēlētas, 
pamatojoties uz to spēju efektīvi sadalīt 
līdzekļus ar minimālu administratīvo 
birokrātiju.

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
1. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Starptautiskas organizācijas, tostarp 
reģionālas organizācijas, (turpmāk tekstā 
„starptautiskas organizācijas”) tiks 
izraudzītas, pamatojoties uz to spēju 
nodrošināt ātru un kvalitatīvu reaģēšanu uz 
mērķa jaunattīstības valstu īpašajām 
vajadzībām saistībā ar šīs regulas mērķiem.

5. Vietējās bankas, kas aktīvi darbojas 
lauksaimniecības nozarē, tiks izraudzītas, 
pamatojoties uz to spēju nodrošināt ātru un 
kvalitatīvu reaģēšanu uz mērķa 
jaunattīstības valstu īpašajām vajadzībām 
saistībā ar šīs regulas mērķiem.

Or. en

Pamatojums

Starptautisko organizāciju vietā finansējums jānodod vietējām bankām, kas aktīvi darbojas 
lauksaimniecības nozarē, un, ja iespējams, Eiropas Investīciju bankai un tai pakārtotām 
organizācijām.

Grozījums Nr. 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Palīdzības un sadarbības galvenie mērķi 
šīs regulas ietvaros ir veicināt pozitīvu
lauksaimniecības nozares reaģēšanu uz 
piedāvājumu mērķa valstīs un reģionos to 
ilgtspējīgas attīstības kontekstā un atbalstīt 
darbības, lai ātri un tieši reaģētu nolūkā 
samazināt augstu pārtikas cenu negatīvās 
sekas atbilstīgi pārtikas nodrošinātības 
mērķiem.

1. Palīdzības un sadarbības galvenie mērķi 
šīs regulas ietvaros ir veicināt 
lauksaimnieciskās ražošanas un vietējo 
tirgu ilgtspējīgu attīstību, lai būtu 
iespējama pozitīva lauksaimniecības 
nozares reaģēšana uz piedāvājumu mērķa 
valstīs un reģionos to ilgtspējīgas attīstības 
kontekstā, un atbalstīt darbības, lai ātri un 
tieši reaģētu nolūkā samazināt augstu 
pārtikas cenu negatīvās sekas atbilstīgi 
pārtikas nodrošinātības mērķiem.
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Or. en

Grozījums Nr. 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Palīdzības un sadarbības galvenie mērķi 
šīs regulas ietvaros ir veicināt pozitīvu 
lauksaimniecības nozares reaģēšanu uz 
piedāvājumu mērķa valstīs un reģionos to 
ilgtspējīgas attīstības kontekstā un atbalstīt 
darbības, lai ātri un tieši reaģētu nolūkā 
samazināt augstu pārtikas cenu negatīvās 
sekas atbilstīgi pārtikas nodrošinātības 
mērķiem.

1. Palīdzības un sadarbības galvenie mērķi 
šīs regulas ietvaros ir veicināt pozitīvu 
lauksaimniecības nozares reaģēšanu uz 
piedāvājumu mērķa valstīs un reģionos to 
ilgtspējīgas attīstības kontekstā un atbalstīt 
darbības, lai ātri un tieši reaģētu uz 
pārtikas pieprasījumu vietējā sabiedrībā 
nolūkā samazināt augstu pārtikas cenu 
negatīvās sekas atbilstīgi pārtikas 
nodrošinātības mērķiem.

Or. es

Grozījums Nr. 50
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Programmas un projekti iepriekš 
rūpīgi jāpārbauda, pieņemot, ka tikai 
pienācīgi pārbaudīti un uz nākotni 
orientēti projekti, kas ilgtspējīgi kalpo 
sīkzemniekiem un lauku struktūrām, 
saņems papildu atbalstu, un šajā procesā 
resursu izmantojumam jābūt optimālam, 
kā arī jāizvairās no darbību veikšanas bez
finansējuma (deadweight effect).

Or. de
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Grozījums Nr. 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas palīdzību un sadarbību īsteno, 
izmantojot lēmumu kopumu par to atbalsta 
pasākumu finansēšanu, kas aprakstīti
1. panta 1., 2. un 3. punktā šajā regulā, 
kuru pieņem Komisija.

1. Kopienas palīdzību un sadarbību īsteno, 
izmantojot lēmumu kopumu, lai finansētu
īpašu kompensāciju Eiropas 
lauksaimniekiem saistībā ar Komisijas
pieņemtajiem atbalsta pasākumiem, kā 
aprakstīts 1. panta 1., 2. un 3. punktā šajā 
regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumi, lai uzlabotu piekļuvi 
lauksaimniecības izejvielām un 
pakalpojumiem, tostarp mēslošanas 
līdzekļiem un sēklām;

a) pasākumi, lai uzlabotu ražošanas jaudu, 
tostarp lauksaimnieku piekļuvi kredītiem 
un piekļuvi lauksaimniecības izejvielām un 
pakalpojumiem, tostarp mēslošanas 
līdzekļiem un sēklām, pamatojoties uz 
attiecīgo lauksaimnieku vajadzībām un 
izmantojot labākos tirgus risinājumus;

Or. en

Pamatojums

Šī mehānisma galvenajam mērķim jābūt uzlabot lauksaimnieku piekļuvi kredītiem, jo tas 
viņiem ļaus pašiem lemt, kuri ražošanas uzlabošanas pasākumi viņu konkrētajā situācijā ir 
vislabākie. Tomēr pirms šādu plānu izstrādes jāveic pilna izpēte par to, kādas ir attiecīgo 
lauksaimnieku īpašās vajadzības un kādi ir galvenie ierobežojumi viņu dzīves apstākļu 
uzlabošanai atbilstoši vēlmēm.
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Grozījums Nr. 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumi, lai uzlabotu piekļuvi 
lauksaimniecības izejvielām un 
pakalpojumiem, tostarp mēslošanas 
līdzekļiem un sēklām;

a) pasākumi, lai it īpaši sīkzemniekiem 
uzlabotu piekļuvi lauksaimniecības 
izejvielām un pakalpojumiem, tostarp 
mēslošanas līdzekļiem un konkrētai vietai 
pielāgotām sēklām, kā arī tādiem 
resursiem kā ūdenim un augsnei;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumi, lai uzlabotu piekļuvi 
lauksaimniecības izejvielām un 
pakalpojumiem, tostarp mēslošanas 
līdzekļiem un sēklām;

a) pasākumi, lai uzlabotu piekļuvi 
lauksaimniecības izejvielām un 
pakalpojumiem, tostarp sēklām;

Or. en

Pamatojums

ES ir mēslošanas līdzekļu neto importētāja. Turklāt mēslošanas līdzekļu ražošanai ir 
vajadzīga dabasgāze, ko arī ES galvenokārt importē.
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Grozījums Nr. 55
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) pasākumi, lai uzlabotu piekļuvi 
lauksaimniecības izejvielām un 
pakalpojumiem, tostarp mēslošanas 
līdzekļiem un sēklām;

a) pasākumi, lai uzlabotu piekļuvi 
lauksaimnieciskās ražošanas līdzekļiem, 
tostarp mēslošanas līdzekļiem un sēklām;

Or. de

Grozījums Nr. 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) infrastruktūras izveide, kas ļautu 
attīstīt vietējo pārtikas ražošanu un 
tirdzniecību, tas ir, nodrošinātu zemus 
aizņēmumu procentus, noliktavas, vietējās 
sēklu bankas, kā arī profesionālo 
apmācību un konsultācijas 
lauksaimniecībā;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) drošības tīkla pasākumi, kuru mērķis ir 
saglabāt vai uzlabot lauksaimnieciskās 
ražošanas jaudu un pievērsties 
neaizsargātāko iedzīvotāju pamata pārtikas 

b) drošības tīkla pasākumi, kuru mērķis ir 
saglabāt vai uzlabot lauksaimnieciskās 
ražošanas jaudu un pievērsties 
neaizsargātāko iedzīvotāju pārtikas 
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vajadzībām. pamatvajadzībām, turklāt jānovērš 
dempings un vietējās ražošanas un tirgus 
traucējumi.

Or. en

Grozījums Nr. 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) pasākumi, lai atbalstītu partnervalstu 
valdības, nosakot un īstenojot iedarbīgu 
valsts politiku pārtikas drošības jomā 
ciešā sadarbībā ar vietējām 
lauksaimnieku organizācijām un 
patērētājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) tehniskas konsultācijas un apmācība 
par Eiropas Savienības tiesību aktos 
prasīto vides standartu izpildi.

Or. es
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Grozījums Nr. 60
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Palīdzību nesniedz šādu izejvielu 
ražošanai:
– eksotiskām vai luksusprecēm (kakao, 
tēja, tabaka, kafija) vai
– biodegvielai.

Or. en

Pamatojums

Šī priekšlikuma mērķis ir risināt pārtikas krīzi jaunattīstības valstīs. Tāpēc palīdzību sniedz 
pārtikas pamatproduktu ražošanai.

Grozījums Nr. 61
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbalsta pasākumus, kas atbilst šīs 
regulas mērķiem, var finansēt ne vairāk 
kā 1 % apmērā no 10. panta 1. punktā 
minētās summas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā finanšu resursi ir paredzēti darbībām, kas jau notiek, nav vajadzības palielināt 
administratīvās izmaksas.
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Grozījums Nr. 62
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
3. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Gan Komisija, gan Eiropas 
Parlaments stingri sekos līdzekļu izmaksai 
starptautiskajām organizācijām un šo 
organizāciju finanšu izdevumiem mērķa 
valstīs, lai nodrošinātu Eiropas 
Savienības finanšu līdzekļu efektīvu 
izmantošanu un sasniegtu iepriekš 
noteiktos mērķus.

Or. en

Grozījums Nr. 63
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Struktūras, kurām ir tiesības saņemt 
finansējumu, ir starptautiskas 
organizācijas, kas atbilst Komisijas 
Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 
43. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

Struktūras, kurām ir tiesības saņemt 
finansējumu ir vietējās bankas, kas aktīvi 
darbojas lauksaimniecības nozarē. Ja 
iespējams, arī Eiropas Investīciju banka 
un tai pakārtotas organizācijas ir tiesīgas 
saņemt finansējumu.

Or. en

Pamatojums

Starptautisko organizāciju vietā finansējums jānodod vietējām bankām, kas aktīvi darbojas 
lauksaimniecības nozarē, un, ja iespējams, Eiropas Investīciju bankai un tai pakārtotām 
organizācijām.
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Grozījums Nr. 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Kopienas palīdzība ir atkarīga no 
noteiktu obligāto vides prasību 
ievērošanas un atbilstības Starptautiskās 
Darba organizācijas (SDO) 
pamatkonvencijām.

Or. es

Grozījums Nr. 65
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Piedalīties atbilstīgajās līgumprocedūrās 
var visas fiziskas un juridiskas personas, 
kuras ir tiesīgas atbilstīgi ģeogrāfiskās 
attīstības instrumentam, ko piemēro valstij, 
kurā notiek pasākums, kā arī visas fiziskas 
un juridiskas personas, kas ir tiesīgas 
saskaņā ar īstenojošās starptautiskas 
organizācijas nolikumu, rūpējoties par to, 
lai nodrošinātu, ka visiem donoriem tiek 
piedāvāta vienlīdzīga attieksme. Tie paši 
noteikumi attiecas uz piegādēm un 
materiāliem. Ekspertiem var būt jebkāda 
valstspiederība.

3. Piedalīties atbilstīgajās līgumprocedūrās 
var visas fiziskas un juridiskas personas, 
kuras ir tiesīgas atbilstīgi ģeogrāfiskās 
attīstības instrumentam, ko piemēro valstij, 
kurā notiek pasākums, kā arī visas fiziskas 
un juridiskas personas, kas ir tiesīgas 
saskaņā ar īstenojošās starptautiskas 
organizācijas nolikumu, rūpējoties par to, 
lai nodrošinātu, ka visiem donoriem tiek 
piedāvāta vienlīdzīga attieksme. Drīkst 
nodarbināt jebkuras valstspiederības 
ekspertus, bet ražošanas līdzekļiem, 
precēm un materiāliem jābūt no Eiropas 
Savienības.

Or. de
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Grozījums Nr. 66
Jan Mulder

Regulas priekšlikums
5. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pasākumiem, ko finansē saskaņā ar 
šo regulu, ir jāatbilst Parīzes Deklarācijai 
par atbalsta efektivitāti. Ziņojumos, kas 
minēti 9. pantā, šai prasībai jāvelta īpaša 
uzmanība. 

Or. en

Pamatojums

Visiem pasākumiem, ko finansē saskaņā ar šo regulu, ir jāatbilst Parīzes Deklarācijai par 
atbalsta efektivitāti, it īpaši tādēļ, ka tā attiecas uz pagaidu mehānismiem. Jānodrošina, ka 
mehānisms efektīvi veicina situācijas ilgtspējīgu uzlabojumu.

Grozījums Nr. 67
Alyn Smith

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Budžeta saistības uzņemas, pamatojoties 
uz Komisijas pieņemtiem lēmumiem.

1. Budžeta saistības uzņemas, vienlīdzīgi 
pamatojoties gan uz Komisijas, gan 
Eiropas Parlamenta pieņemtiem 
lēmumiem.

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Elisabeth Jeggle

Regulas priekšlikums
6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar šo regulu pieņemtie 
pasākumi no 2008. gada 20. jūnija var 
finansēt darbības, kuras 4. pantā minētās 
organizācijas sākušas mērķa valstīs pirms 
šīs regulas stāšanās spēkā.

2. Pēc Eiropas Parlamenta lēmuma
saskaņā ar šo regulu pieņemtie pasākumi 
var finansēt darbības, kuras 4. pantā 
minētās organizācijas sākušas mērķa 
valstīs pirms šīs regulas stāšanās spēkā. 
Šādā gadījumā palīdzību, ko sniedz 
saskaņā ar šo regulu, izmanto kā 
papildresursus.

Or. de

Grozījums Nr. 69
Béla Glattfelder

Regulas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējā atskaites summa šīs regulas 
īstenošanai no 2008. gada līdz 
2009. gadam ir 1,0 miljards euro.

svītrots

2. Atskaites summa 2008. gadam ir 
750 miljoni euro.
3. Maksimālā atskaites summa 
2009. gadam ir 250 miljoni euro.
4. Saistībās iekļautā summa katram 
gadam finanšu shēmas 2. pozīcijā paredz 
rezervi vismaz 600 miljonu euro apmērā, 
pamatojoties uz agrīnās brīdināšanas 
sistēmas jaunākā ziņojuma prognozi, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1290/2005. Ja 
tas tā nav konkrētam gadam, maksimālo 
summu, ko var iekļaut saistībās tam 
gadam saskaņā ar šo regulu, samazina, 
lai atjaunotu šo 2. pozīcijas rezervi.
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Or. en

Grozījums Nr. 70
Esther De Lange

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kopējā atskaites summa šīs regulas 
īstenošanai no 2008. gada līdz 
2009. gadam ir 1,0 miljards euro.

1. Kopējā pamatsumma šīs regulas 
īstenošanai no 2008. gada līdz 
2009. gadam ir EUR 1 miljards. Šo 
pamatsummu finansē no finanšu shēmas 
4. izdevumu kategorijas.

Or. en

Grozījums Nr. 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saistībās iekļautā summa katram 
gadam finanšu shēmas 2. pozīcijā paredz 
rezervi vismaz 600 miljonu euro apmērā, 
pamatojoties uz agrīnās brīdināšanas 
sistēmas jaunākā ziņojuma prognozi, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1290/2005. Ja 
tas tā nav konkrētam gadam, maksimālo 
summu, ko var iekļaut saistībās tam 
gadam saskaņā ar šo regulu, samazina, 
lai atjaunotu šo 2. pozīcijas rezervi.

4. Saistībās iekļauto summu finansē no 
Kopienas finanšu shēmas 4. izdevumu 
kategorijas tā, lai nebūtu jāpārskata 
lēmums par daudzgadu finanšu plānu 
pašreizējam plānošanas periodam.

Or. es
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Grozījums Nr. 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Nākamajā Kopienas budžeta 
pārskatīšanā Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu, kurā novērtē vajadzību 
stiprināt palīdzību attīstības jomā, 
palielinot resursus 4. izdevumu 
kategorijā, lai risinātu problēmas, ko rada 
lauksaimniecisko ražojumu cenu 
pieaugums nabadzīgajās valstīs un 
pārtikas trūkums vietējiem iedzīvotājiem. 
Šāds palielinājums nedrīkst samazināt to 
budžeta daļu, kas paredzēta Eiropas 
lauksaimniekiem.

Or. es
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