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Pakeitimas 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Nuomonės projektas
A a konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Aa. kadangi 40 proc. visų pasaulio 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetama žemės ūkio sektoriuje; kadangi 
žemės ūkis yra pagrindinis metano ir 
diazoto monoksido šaltinis, o šių dviejų 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikis 
atšilimui yra gerokai didesnis už anglies 
dioksido poveikį; ir kadangi klimato kaita 
lemia ypač didelį poveikį skurdžiai 
gyvenantiems žmonėms besivystančiose 
šalyse ir dėl jos sumažėja galimybės 
ūkininkauti;

Or. en

Pakeitimas 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Nuomonės projektas
A b konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ab. kadangi prekybos liberalizavimas 
žemės ūkio srityje lėmė, kad į 
besivystančias šalis imta importuoti pigių 
prekių iš Europos, Azijos ir Jungtinių 
Valstijų, taip vietos maisto produktų 
gamintojai susiduria su neįveikiama 
konkurencija; kadangi dėl šių pigių 
importuojamų prekių antplūdžio labai 
nuskurdinami vietos ūkininkai ir žmonės, 
dirbantys žemės ūkio sektoriuje;

Or. en
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Pakeitimas 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Nuomonės projektas
A c konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ac. kadangi tarp besivystančiose šalyse 
kaimo vietovėse gyvenančių žmonių 70–
80 proc. maitinasi nepakankamai; 
kadangi norint panaikinti ypač didelį 
skurdą ir badą reikia užtikrinti geresnes 
ūkininkų ir žemės ūkio sektoriuje 
dirbančių žmonių gyvenimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Nuomonės projektas
A d konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ad. kadangi JT specialiojo pranešėjo 
teisės į maistą klausimais pranešime 
„Agroekologija ir teisė į maistą“ 
atskleidžiama, kad agroekologija per 
10 metų ištisuose regionuose gali 
padidinti maisto gamybą, kartu 
sušvelninant klimato kaitą ir sumažinant 
kaimo gyventojų skurdą; pripažįsta, kad 
ilgalaikis produktyvumas ir apsirūpinimo 
maistu saugumas, ypač žemės ūkio 
sistemų gebėjimas atsilaikyti prieš klimato 
trikdymus, priklauso nuo tinkamo 
rūpinimosi gamtos ištekliais, ypač 
dirvožemio, vandens naudojimo ir 
biologinės įvairovės;

Or. en
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Pakeitimas 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Nuomonės projektas
A e konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

Ae. kadangi didesnis žemės ūkio 
produktyvumas Europoje yra glaudžiai 
susijęs su didesniu dirvožemio, pašarų ir 
kt. naudojimu iš besivystančių šalių; 
kadangi apie 80 proc. Europos baltyminių 
pašarų paklausos patenkinama juos 
importuojant, o tam reikalinga maždaug 
20 mln. hektarų žemės už Europos ribų;
kadangi baltyminių pašarinių augalų ir 
aliejinių augalų sėklų importavimas į 
Europą be muito prisidėjo prie miškų 
naikinimo, bendruomenių perkėlimo, 
biologinės įvairovės nykimo ir didėjančio 
apsirūpinimo maistu nesaugumo Pietų 
Amerikoje;

Or. en

Pakeitimas 6
Charles Goerens

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl 
mažėjančio, bet sukaupto BŽŪP neigiamo 
poveikio besivystančioms šalims; 
apgailestauja, kad Komisijos komunikate 
dėl BŽŪP artėjant 2020 m. nėra 
užsimenama apie šį poveikį; ragina į 
naująją BŽŪP, kaip pagrindinį jos tikslą, 
įtraukti principą nekenkti besivystančioms 
šalims;

1. prašo Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos, viena vertus, 
išreikšti savo nuomonę dėl BŽŪP poveikio 
besivystančioms šalims ir, kita vertus, 
įvertinti veiksnius, apsunkinančius žemės 
ūkio ir maisto pramonės padėtį 
besivystančiose šalyse;

Or. fr
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Pakeitimas 7
Filip Kaczmarek

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl 
mažėjančio, bet sukaupto BŽŪP neigiamo 
poveikio besivystančioms šalims; 
apgailestauja, kad Komisijos komunikate 
dėl BŽŪP artėjant 2020 m. nėra 
užsimenama apie šį poveikį; ragina į 
naująją BŽŪP, kaip pagrindinį jos tikslą, 
įtraukti principą nekenkti besivystančioms 
šalims;

1. pažymi neišvengiamą ES žemės ūkio 
politikos priemonių poveikį 
besivystančioms šalims ir jų įtaką žemės 
ūkio produktų vietinių ir pasaulinių kainų 
lygiui; todėl ragina į naująją BŽŪP, kaip 
pagrindinį jos tikslą, įtraukti principą 
nekenkti besivystančioms šalims ir jo 
nuosekliai laikytis;

Or. en

Pakeitimas 8
Ricardo Cortés Lastra  ir Miguel Angel Martínez Martínez

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl 
mažėjančio, bet sukaupto BŽŪP 
neigiamo poveikio besivystančioms 
šalims; apgailestauja, kad Komisijos 
komunikate dėl BŽŪP artėjant 
2020 m. nėra užsimenama apie šį 
poveikį; ragina į naująją BŽŪP, kaip 
pagrindinį jos tikslą, įtraukti principą 
nekenkti besivystančioms šalims;

1. pažymi vykdant BŽŪP reformą 
pasiektą pažangą dėl mažėjančio BŽŪP 
neigiamo poveikio besivystančioms šalims; 
ragina į naująją BŽŪP, kaip pagrindinį jos 
tikslą, įtraukti principą nekenkti 
besivystančioms šalims, siekiant 
Lisabonos sutartimi įtvirtinto politikos 
suderinamumo vystymosi labui tikslo;

Or. en
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Pakeitimas 9
Åsa Westlund

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl 
mažėjančio, bet sukaupto BŽŪP neigiamo 
poveikio besivystančioms šalims; 
apgailestauja, kad Komisijos komunikate 
dėl BŽŪP artėjant 2020 m. nėra 
užsimenama apie šį poveikį; ragina į 
naująją BŽŪP, kaip pagrindinį jos tikslą, 
įtraukti principą nekenkti besivystančioms 
šalims;

1. atkreipia dėmesį į SESV 
3 straipsnio 5 dalį, kurioje įtvirtinta, kad 
ES turi prisidėti prie laisvos ir sąžiningos
prekybos ir skurdo mažinimo; pažymi 
visuotinį susirūpinimą dėl mažėjančio, bet 
sukaupto BŽŪP neigiamo poveikio 
besivystančioms šalims; apgailestauja, kad 
Komisijos komunikate dėl BŽŪP artėjant 
2020 m. nėra užsimenama apie šį poveikį; 
ragina į naująją BŽŪP, kaip pagrindinį jos 
tikslą, įtraukti principą nekenkti 
besivystančioms šalims; ragina ES 
užtikrinti nuoseklumą tarp BŽŪP ir savo 
prekybos bei plėtros politikos ir visiškai 
laikytis politikos suderinamumo vystymosi 
labui principo;

Or. en

Pakeitimas 10

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl 
mažėjančio, bet sukaupto BŽŪP 
neigiamo poveikio besivystančioms 
šalims; apgailestauja, kad Komisijos 
komunikate dėl BŽŪP artėjant 2020 m. 
nėra užsimenama apie šį poveikį; 
ragina į naująją BŽŪP, kaip 
pagrindinį jos tikslą, įtraukti principą 
nekenkti besivystančioms šalims;

1. pažymi susirūpinimą dėl BŽŪP 
poveikio besivystančioms šalims; 
apgailestauja, kad Komisijos 
komunikate dėl BŽŪP artėjant 2020 m. 
nėra užsimenama apie šį poveikį; ragina 
naujojoje BŽŪP atsižvelgti į principą 
nekenkti besivystančioms šalims;

Or. de
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Pakeitimas 11
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl 
mažėjančio, bet sukaupto BŽŪP neigiamo 
poveikio besivystančioms šalims; 
apgailestauja, kad Komisijos komunikate 
dėl BŽŪP artėjant 2020 m. nėra 
užsimenama apie šį poveikį; ragina į 
naująją BŽŪP, kaip pagrindinį jos tikslą, 
įtraukti principą nekenkti besivystančioms 
šalims;

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl 
sukaupto tiesioginio ir netiesioginio BŽŪP 
neigiamo poveikio besivystančioms šalims; 
apgailestauja, kad Komisijos komunikate 
dėl BŽŪP artėjant 2020 m. nėra 
užsimenama apie šį poveikį, ir taip nėra 
laikomasi ES teisinių įsipareigojimų dėl 
politikos suderinamumo vystymosi labui ir 
ES įsipareigojimų siekti TVT; ragina į 
naująją BŽŪP, kaip pagrindinį jos tikslą, 
įtraukti principą nekenkti besivystančioms 
šalims ir sukurti atitinkamas priemones, 
skirtas užtikrinti, kad jo būtų laikomasi;

Or. en

Pakeitimas 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl 
mažėjančio, bet sukaupto BŽŪP neigiamo 
poveikio besivystančioms šalims; 
apgailestauja, kad Komisijos komunikate 
dėl BŽŪP artėjant 2020 m. nėra 
užsimenama apie šį poveikį; ragina į 
naująją BŽŪP, kaip pagrindinį jos tikslą, 
įtraukti principą nekenkti besivystančioms 
šalims;

1. pažymi visuotinį susirūpinimą dėl 
sukaupto BŽŪP neigiamo poveikio 
besivystančioms šalims; apgailestauja, kad 
Komisijos komunikate dėl BŽŪP artėjant 
2020 m. nėra užsimenama apie šį poveikį; 
prašo Komisiją atlikti nuodugnų BŽŪP ir 
jos poveikio besivystančioms šalims 
vertinimą bei ragina į naująją BŽŪP, kaip 
pagrindinį jos tikslą, įtraukti principą 
nekenkti besivystančioms šalims; dar 
daugiau, ragina Komisiją užtikrinti, kad 
BŽŪP teisės aktų pasiūlymai atitiktų 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
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tikslus, kai numatyta pagal Lisabonos 
sutarties 208 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina ES užtikrinti BŽŪP ir jos 
plėtros ir prekybos politikos atitiktį; ypač 
atkreipia dėmesį į poreikį prekybos 
sutartyse išsaugoti apsaugos sąlygas ir 
teises besivystančioms šalims saugoti savo 
žemės ūkio rinkas;

Or. en

Pakeitimas 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kad Europos eksportui 
skiriamos subsidijos gerokai pakenkė 
žemės ūkio plėtrai skurdžiose šalyse, jų 
vietiniam žemės ūkiui sudarydamos 
nesąžiningos konkurencijos sąlygas, ypač 
kai importuojanti šalis ar regionas neturi 
veiksmingų apsaugos nuo importo 
priemonių (pvz., muitų kliūčių, importo 
kvotų, subsidijų vietos gamintojams ir 
kt.) ; taip atkreipia dėmesį į tai, kad ES 
žemės ūkio eksportui skiriamos subsidijos 
lėmė importo antplūdį, todėl 
priimančiosios besivystančios šalys tapo 
labiau priklausomos nuo importo ir taip 
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šiose šalyse kyla pavojus savarankiškam 
apsirūpinimui maistu ir jų gyventojų 
gebėjimui prasimaitinti; 

Or. en

Pakeitimas 15
Filip Kaczmarek

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas, ir 
atsietų tiesiogines išmokas nuo gamybos, 
siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir 
besivystančių šalių žemės ūkio produktams
; ragina Komisiją finansuoti pereinamojo 
laikotarpio pasėlių, kuriems didžiausią 
įtaką padarytų šis atsiejimas, schemas, 
siekiant skatinti ekologinius ir tvaraus 
ūkininkavimo metodus;

2. primena ES ir trečiųjų šalių EBPO 
narių įsipareigojimą pagal Dohos derybų 
raundo susitarimus – kad iki 2013 m. 
BŽŪP panaikintų visas eksporto subsidijas, 
ir atsietų tiesiogines išmokas nuo gamybos, 
siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir 
besivystančių šalių žemės ūkio 
produktams;

Or. en

Pakeitimas 16
Franziska Keller,Catherine Grèze

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas, ir 
atsietų tiesiogines išmokas nuo gamybos, 
siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir 
besivystančių šalių žemės ūkio 
produktams ; ragina Komisiją finansuoti 
pereinamojo laikotarpio pasėlių, kuriems 
didžiausią įtaką padarytų šis atsiejimas, 
schemas, siekiant skatinti ekologinius ir 

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas; tačiau 
nurodo, kad uždraudus eksporto 
subsidijas nepasikeis dėl kitų tiesioginių 
ar netiesioginių subsidijų, kuriomis ES 
žemės ūkio sektoriui sudaromos 
galimybės eksportuoti žemės ūkio prekes 
už mažesnę nei jų vidutinės gamybos 
sąnaudos kainą, kylantys ekonomikos 
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tvaraus ūkininkavimo metodus; iškraipymai; ragina ES atsižvelgti į 
besivystančių šalių reikalavimus 
apsaugoti jų maisto gamybą ir apsaugoti 
jų gyventojus nuo galimų žalingų pigaus 
importo padarinių;

Or. en

Pakeitimas 17
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas, ir 
atsietų tiesiogines išmokas nuo gamybos, 
siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir 
besivystančių šalių žemės ūkio 
produktams ; ragina Komisiją finansuoti 
pereinamojo laikotarpio pasėlių, kuriems 
didžiausią įtaką padarytų šis atsiejimas, 
schemas, siekiant skatinti ekologinius ir 
tvaraus ūkininkavimo metodus;

2. pripažįsta, kad po 2013 m. BŽŪP 
visos eksporto subsidijos bus toliau
ribojamos – tiesa, jei kitų prekybos 
partnerių (ypač JAV, Kanados, 
Australijos, Naujosios Zelandijos) parama 
eksportui irgi atitiks PPO reikalavimus, o
tiesioginės išmokos atsietos nuo gamybos, 
siekiant atitinkamai pritaikyti galimybes 
besivystančių šalių ir ES žemės ūkio 
produktams; ragina Komisiją finansuoti 
pereinamojo laikotarpio pasėlių, kuriems 
didžiausią įtaką padarytų šis atsiejimas, 
schemas, siekiant skatinti ekologinius ir 
tvaraus ūkininkavimo metodus;

Or. de

Pakeitimas 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas, ir 
atsietų tiesiogines išmokas nuo 
gamybos, siekiant sukurti vienodas 

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas, ir 
atsietų tiesiogines išmokas nuo gamybos, 
prašo, kad Komisija įgyvendintų šiuos 
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galimybes ES ir besivystančių šalių 
žemės ūkio produktams ; ragina 
Komisiją finansuoti pereinamojo 
laikotarpio pasėlių, kuriems didžiausią 
įtaką padarytų šis atsiejimas, schemas, 
siekiant skatinti ekologinius ir tvaraus 
ūkininkavimo metodus;

pokyčius, nustatydama tinkamus 
pereinamuosius laikotarpius, taip 
padedant išvengti neigiamo poveikio 
Europos kaimo vietovėms ir skatinti 
ekologinius ir tvaraus ūkininkavimo 
metodus;

Or. en

Pakeitimas 19
Corina Creţu

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas, ir 
atsietų tiesiogines išmokas nuo gamybos, 
siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir 
besivystančių šalių žemės ūkio produktams 
; ragina Komisiją finansuoti pereinamojo 
laikotarpio pasėlių, kuriems didžiausią 
įtaką padarytų šis atsiejimas, schemas, 
siekiant skatinti ekologinius ir tvaraus 
ūkininkavimo metodus;

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas, ir 
atsietų tiesiogines išmokas nuo gamybos, 
siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir 
besivystančių šalių žemės ūkio 
produktams, kad būtų paskatinta prekyba 
ir augimas; ragina Komisiją finansuoti 
pereinamojo laikotarpio pasėlių, kuriems 
didžiausią įtaką padarytų šis atsiejimas, 
schemas, siekiant skatinti ekologinius ir 
tvaraus ūkininkavimo metodus;

Or. en

Pakeitimas 20
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas, ir 
atsietų tiesiogines išmokas nuo gamybos, 
siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir 
besivystančių šalių žemės ūkio produktams
; ragina Komisiją finansuoti pereinamojo 

2. ragina, kad po 2013 m. BŽŪP 
panaikintų visas eksporto subsidijas, ir 
atsietų tiesiogines išmokas nuo gamybos, 
siekiant sukurti vienodas galimybes ES ir 
besivystančių šalių žemės ūkio 
produktams; ragina Komisiją finansuoti 
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laikotarpio pasėlių, kuriems didžiausią 
įtaką padarytų šis atsiejimas, schemas, 
siekiant skatinti ekologinius ir tvaraus 
ūkininkavimo metodus;

pereinamojo laikotarpio pasėlių, kuriems 
didžiausią įtaką padarytų šis atsiejimas, 
schemas, siekiant skatinti ekologinius ir 
tvaraus ūkininkavimo metodus, kuriuos 
taikant reikėtų naudoti mažai išorinių 
cheminių priedų (angl. low external 
inputs) ir būtų atsižvelgiama į natūralias 
realias vietos sąlygas; taip pat ragina 
investuoti į agroekologinių ūkininkavimo 
metodų mokslinius tyrimus ir 
smulkiesiems ūkininkams teikti viešąsias 
paslaugas, siekiant sudaryti sąlygas 
pereiti prie tvarios ekologinės gamybos;

Or. de

Pakeitimas 21
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad būtina didesnė BŽŪP, 
prekybos ir vystymosi politikos tarpusavio 
darna, siekiant užtikrinti veiksmingą 
vystomąjį bendradarbiavimą; taip pat 
teigia, kad ES turi geriau koordinuoti 
veiklą su nevalstybinėmis 
organizacijomis, Maisto ir žemės ūkio 
organizacija (FAO), Jungtinėmis 
Tautomis ir kitomis tarptautinėmis 
institucijomis;

Or. de

Pakeitimas 22
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad BŽŪP tenka svarbus 
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vaidmuo vystymosi politikos klausimu, 
ypač maisto saugumo srityje; pabrėžia, 
kad BŽŪP gali padėti patenkinti visame 
pasaulyje padidėjusią maisto produktų 
paklausą;

Or. de

Pakeitimas 23
Corina Creţu

Nuomonės projektas
2 a dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. atkreipia dėmesį į tai, kad tokie 
veiksniai kaip skurdas, sveikata, politinis 
stabilumas, infrastruktūros ir gaivalinės 
nelaimės turi įtakos apsirūpinimo maistu 
saugumui besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 24
Franziska Keller,Catherine Grèze

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. rekomenduoja, atsižvelgiant į 
tarptautinio vystymuisi skirto žemės ūkio 
žinių, mokslo ir technologijų vertinimo 
išvadas, ES plėtoti naują aprūpinimo 
maistu ir žemės ūkio politiką, kuri būtų 
remiamas ekologinis ūkininkavimas ir 
kita ekologinė su žemės ūkiu susijusi 
veikla; konkrečiai Komisiją ragina 
reformuoti BŽŪP, tiesiogines išmokas 
susiejant su socialinėmis ir aplinkosaugos 
sąlygomis;

Or. en
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Pakeitimas 25
Franziska Keller,Catherine Grèze

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. primena, kad dauguma besivystančių 
šalių dabar importuoja daugiau maisto 
nei pasigamina; pažymi, kad BŽŪP prie 
šio reiškinio prisideda dėl tiesioginių ir 
netiesioginių subsidijų į besivystančių 
šalių pažeidžiamas rinkas 
eksportuojamoms prekėms; primena, kad 
teisė į maistą reiškia ir tai, kad 
besivystančioms šalims turi būti suteiktos 
galimybės taikyti savo politikos 
priemones, skirtas padidinti savo 
pajėgumus gaminti maistą tvariai, kad 
galėtų išmaitinti pačios save ir savo 
regionus; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad besivystančios šalys privalo turėti 
galimybę taikyti reikalingas priemones, 
tarp jų – kintančius muitus ir importo 
kvotas (dvi priemonės, ypač prieinamos 
skurdžiausioms šalims), skirtas apsaugoti 
savo pačių žemės ūkio plėtrą; 

Or. en

Pakeitimas 26
Charles Goerens

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. siekiant sumažinti susikaupusį 
negatyvų BŽŪP poveikį besivystančioms 
šalims prašo, kad ES, taikydama prekybos 
ir vystimosi politikas, skatintų tvaraus 
ūkininkavimo metodus ir maisto produktų 
rinkos suverenumą besivystančiose šalyse;  
mano, kad ypač svarbu užtikrinti 

3. prašo, kad ES, taikydama prekybos 
ir vystymosi politiką, prisidėtų, kad būtų 
skatinami tvaraus ūkininkavimo metodai
besivystančiose šalyse; mano, kad 
remiantis partnerystės principu, įtvirtintu 
Kotonu susitarimo nuostatose, svarbu 
užtikrinti mažiausiai išsivysčiusių šalių ir 
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mažiausiai išsivysčiusių šalių ir tik maisto 
produktus importuojančių besivystančių 
šalių maisto saugumą, panaikinti žemės 
užgrobimą, apsaugoti smulkiųjų ūkininkų 
ir vietinių ūkininkų nuosavybės teises, 
nutraukti sėklų monopoliją bei 
priklausomybę nuo specializuotų pesticidų;

tik maisto produktus importuojančių 
besivystančių šalių maisto saugumą, 
panaikinti žemės užgrobimą, apsaugoti 
smulkiųjų ūkininkų ir vietinių ūkininkų 
nuosavybės teises, nutraukti sėklų 
monopoliją bei priklausomybę nuo 
specializuotų pesticidų;

Or. en

Pakeitimas 27
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. siekiant sumažinti susikaupusį 
negatyvų BŽŪP poveikį 
besivystančioms šalims prašo, kad ES, 
taikydama prekybos ir vystimosi 
politikas, skatintų tvaraus 
ūkininkavimo metodus ir maisto 
produktų rinkos suverenumą 
besivystančiose šalyse;  mano, kad 
ypač svarbu užtikrinti mažiausiai 
išsivysčiusių šalių ir tik maisto 
produktus importuojančių 
besivystančių šalių maisto saugumą, 
panaikinti žemės užgrobimą, apsaugoti 
smulkiųjų ūkininkų ir vietinių ūkininkų 
nuosavybės teises, nutraukti sėklų 
monopoliją bei priklausomybę nuo 
specializuotų pesticidų;

3. prašo, kad ES, taikydama prekybos 
ir vystymosi politiką, skatintų tvaraus 
ūkininkavimo metodus ir apsirūpinimo 
maistu suverenumą besivystančiose šalyse; 
mano, kad ypač svarbu leisti joms įvairinti 
savo maisto gamybą, užtikrinti mažiausiai 
išsivysčiusių šalių ir tik maisto produktus 
importuojančių besivystančių šalių maisto 
saugumą, panaikinti žemės užgrobimą, 
apsaugoti smulkiųjų ūkininkų ir vietinių 
ūkininkų nuosavybės teises, nutraukti sėklų 
monopoliją bei priklausomybę nuo 
specializuotų pesticidų;

Or. en

Pakeitimas 28
Filip Kaczmarek

Nuomonės projektas
3 dalis



AM\862211LT.doc 17/28 PE462.581v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. siekiant sumažinti susikaupusį 
negatyvų BŽŪP poveikį besivystančioms 
šalims prašo, kad ES, taikydama prekybos 
ir vystimosi politikas, skatintų tvaraus 
ūkininkavimo metodus ir maisto produktų 
rinkos suverenumą besivystančiose šalyse;

3. atkreipia dėmesį, kad maistas nėra vien 
tik prekė, bet galimybė gauti maisto yra 
kertinis žmogaus egzistencijos pagrindas; 
prašo, kad ES, taikydama prekybos ir 
vystymosi politiką, atsižvelgdama į 
didėjančią paklausą ir didėjančias maisto 
kainas, skatintų tvaraus ūkininkavimo 
metodus ir apsirūpinimo maistu saugumą 
mažiausiai išsivysčiusiose ir 
besivystančiose šalyse;

Or. en

Pakeitimas 29
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. siekiant sumažinti susikaupusį negatyvų 
BŽŪP poveikį besivystančioms šalims 
prašo, kad ES, taikydama prekybos ir 
vystimosi politikas, skatintų tvaraus 
ūkininkavimo metodus ir maisto produktų 
rinkos suverenumą besivystančiose šalyse;  
mano, kad ypač svarbu užtikrinti 
mažiausiai išsivysčiusių šalių ir tik maisto 
produktus importuojančių besivystančių 
šalių maisto saugumą, panaikinti žemės 
užgrobimą, apsaugoti smulkiųjų ūkininkų 
ir vietinių ūkininkų nuosavybės teises, 
nutraukti sėklų monopoliją bei 
priklausomybę nuo specializuotų pesticidų;

3. siekiant pašalinti susikaupusį negatyvų 
BŽŪP poveikį besivystančioms šalims 
prašo, kad ES, taikydama prekybos ir 
vystymosi politiką, skatintų tvaraus 
ūkininkavimo metodus, kuriuos taikant 
reikia naudoti mažai išorinių cheminių 
priedų (angl. low external inputs), ir 
maisto produktų rinkos suverenumą 
besivystančiose šalyse; mano, kad ypač 
svarbu užtikrinti žmonių teisę į maistą 
mažiausiai išsivysčiusiose šalyse ir tik 
maisto produktus importuojančiose 
besivystančiose šalyse, panaikinti žemės 
užgrobimą, apsaugoti smulkiųjų ūkininkų 
ir vietinių ūkininkų paprotines ir
nuosavybės teises, nutraukti sėklų 
monopoliją bei priklausomybę nuo 
specializuotų pesticidų;

Or. de
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Pakeitimas 30
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. siekiant sumažinti susikaupusį 
negatyvų BŽŪP poveikį besivystančioms 
šalims prašo, kad ES, taikydama prekybos 
ir vystimosi politikas, skatintų tvaraus
ūkininkavimo metodus ir maisto produktų 
rinkos suverenumą besivystančiose šalyse;  
mano, kad ypač svarbu užtikrinti
mažiausiai išsivysčiusių šalių ir tik maisto 
produktus importuojančių besivystančių 
šalių maisto saugumą, panaikinti žemės 
užgrobimą, apsaugoti smulkiųjų ūkininkų 
ir vietinių ūkininkų nuosavybės teises, 
nutraukti sėklų monopoliją bei 
priklausomybę nuo specializuotų pesticidų; 

3. prašo, kad ES, taikydama prekybos ir 
vystymosi politiką, skatintų tvaraus 
ūkininkavimo metodus ir maisto 
produktų rinkos suverenumą 
besivystančiose šalyse; mano, kad ypač 
svarbu skatinti mažiausiai išsivysčiusių 
šalių ir tik maisto produktus 
importuojančių besivystančių šalių 
maisto saugumą ir siekti, kad būtų 
panaikintas žemės užgrobimas, 
užtikrintos smulkiųjų ūkininkų ir 
vietinių ūkininkų nuosavybės teisės, 
užkirstas kelias sėklų monopolijai bei 
priklausomybei nuo specializuotų 
pesticidų; 

Or. de

Pakeitimas 31
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. siekiant sumažinti susikaupusį negatyvų 
BŽŪP poveikį besivystančioms šalims 
prašo, kad ES, taikydama prekybos ir 
vystimosi politikas, skatintų tvaraus 
ūkininkavimo metodus ir maisto produktų 
rinkos suverenumą besivystančiose šalyse;  
mano, kad ypač svarbu užtikrinti 
mažiausiai išsivysčiusių šalių ir tik maisto 
produktus importuojančių besivystančių 
šalių maisto saugumą, panaikinti žemės 
užgrobimą, apsaugoti smulkiųjų ūkininkų 
ir vietinių ūkininkų nuosavybės teises, 
nutraukti sėklų monopoliją bei 
priklausomybę nuo specializuotų pesticidų;

3. siekiant sumažinti susikaupusį negatyvų 
BŽŪP poveikį besivystančioms šalims 
prašo, kad ES, taikydama prekybos ir 
vystymosi politiką, skatintų tvaraus 
ūkininkavimo metodus ir maisto produktų 
rinkos suverenumą besivystančiose šalyse; 
mano, kad ypač svarbu užtikrinti 
mažiausiai išsivysčiusių šalių ir tik maisto 
produktus importuojančių besivystančių 
šalių maisto saugumą, panaikinti žemės 
užgrobimą, nepakenkti ir apsaugoti 
smulkiųjų ūkininkų, moterų ūkininkių ir 
vietinių ūkininkų bei bendruomenių 
nuosavybės teises, nutraukti sėklų 
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monopoliją bei priklausomybę nuo 
specializuotų pesticidų;

Or. en

Pakeitimas 32
Filip Kaczmarek

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad maistas nėra vien tik prekė, 
bet prieiga prie maisto yra svarbiausia 
visuotinė žmogaus teisė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad maistas nėra vien tik prekė, 
bet prieiga prie maisto yra svarbiausia 
visuotinė žmogaus teisė,

4. pažymi, kad maistas nėra vien tik prekė, 
bet prieiga prie sveiko, maistingo ir 
tinkamo maisto yra svarbiausia visuotinė 
žmogaus teisė; ragina, kad po 2013 m. 
prie BŽŪP tolesnių esminių tikslų būtų 
priskirtas besivystančių šalių 
apsirūpinimo maistu nepriklausomumas 
ir galimybė gauti sveiko maisto;

Or. en

Pakeitimas 34
Franziska Keller,Catherine Grèze

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad maistas nėra vien tik 
prekė, bet prieiga prie maisto yra 
svarbiausia visuotinė žmogaus teisė;

4. pažymi, kad maistas nėra vien tik prekė, 
bet prieiga prie maisto yra svarbiausia 
visuotinė žmogaus teisė; šiuo atžvilgiu 
atkreipia dėmesį, kad Europos 
atsakomybė už visuotinį apsirūpinimo 
maistu saugumą yra pirmiausia susijusi 
su tuo, kad besivystančioms šalims turėtų 
būtų leidžiama didinti ir įvairinti savo 
pačių gamybą, siekiant didesnio savo 
aprūpinimo maistu saugumo ir galimybės 
patenkinti savo vietos rinkų poreikius, ir 
šios pastangos būtų remiamas, o ne su 
tuo, kad ji turėtų didinti savo žemės ūkio 
produkcijos eksportą į besivystančias
šalis;

Or. en

Pakeitimas 35
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad maistas nėra vien tik prekė, 
bet prieiga prie maisto yra svarbiausia 
visuotinė žmogaus teisė; todėl ragina 
Komisiją atlikti ES ir trečiųjų šalių 
ekonomikos, laisvosios prekybos ir 
investicijų susitarimų poveikio žmogaus 
teisėms vertinimą (angl. human rights 
impact assessment), kad neatsirastų 
prieštaravimų pačios ES vertybėms išorės 
politikos srityje;

4. pažymi, kad maistas nėra vien tik prekė, 
bet prieiga prie maisto yra svarbiausia 
visuotinė žmogaus teisė; todėl ragina 
Komisiją atlikti ES ir trečiųjų šalių 
ekonomikos, laisvosios prekybos ir 
investicijų susitarimų poveikio žmogaus 
teisėms vertinimą (angl. human rights 
impact assessment), kad neatsirastų 
prieštaravimų pačios ES vertybėms išorės 
politikos srityje;

Or. de
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Pakeitimas 36
Franziska Keller,Catherine Grèze

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. reiškia susirūpinimą dėl to, kad ES, 
remdama savo ekonominės partnerystės 
susitarimus ir kitus dvišalius laisvosios 
prekybos susitarimus mėgina jėga 
primesti savo apsirūpinimo maistu 
liberalizavimo dienotvarkę ir atverti žemės 
ūkio rinkas; primena, kad dėl apsaugos 
nuo gyvulių pašarų importo nebuvimo 
atsirado didelė ES priklausomybė nuo 
baltyminių pašarų sektoriaus, tačiau 
apsirūpinimo maistu saugumas Europoje 
buvo pasiektas taikant žemės ūkio rinkų 
apsaugos priemones; todėl ragina ES 
susilaikyti ir neversti besivystančių šalių 
atverti savo žemės ūkio rinkas; 

Or. en

Pakeitimas 37
Franziska Keller,Catherine Grèze

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. reikšdamas susirūpinimą pažymi, kad 
ES priklausomybė nuo pašarų, ypač sojų 
importo, prisidėjo prie to, kad užsienyje 
padidėjo žemės paklausa, dėl kurios 
naikinami miškai, perkeliamos 
bendruomenės ir plečiamas genetiškai 
modifikuotų sojų auginimas Pietų 
Amerikoje; dėl to ragina Komisiją 
sumažinti priklausomybę nuo baltyminių 
pašarų importo plečiant tvarių baltyminių 
augalų pasėlius ES, ir šį tikslą padaryti 
vienu savo prioritetų;

Or. en
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Pakeitimas 38
Filip Kaczmarek

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą su 
tarptautine žemės ūkio prekių kainų 
spekuliacija, naujojoje BŽŪP turi būti 
nustatyti atitinkami mechanizmai ir 
taisyklės, siekiant reglamentuoti 
prekybą išvestinėmis žemės ūkio 
prekių finansinėmis priemonėmis ir 
padidinti skaidrumą; mano, kad ES 
turėtų vadovauti, parodydama pavyzdį 
savo teritorijoje turėtų įsteigti vietos 
žemės ūkio produktų aukcionų rinkas 
ir vietos platinimo sistemas, kurios 
padėtų smulkiesiems ūkininkams 
padidinti jų derybų galias maisto 
tiekimo grandinėje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 39
Gabriele Zimmer

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą su 
tarptautine žemės ūkio prekių kainų 
spekuliacija, naujojoje BŽŪP turi būti 
nustatyti atitinkami mechanizmai ir 
taisyklės, siekiant reglamentuoti prekybą 
išvestinėmis žemės ūkio prekių 
finansinėmis priemonėmis ir padidinti 
skaidrumą; mano, kad ES turėtų vadovauti, 
parodydama pavyzdį savo teritorijoje 
turėtų įsteigti vietos žemės ūkio produktų 
aukcionų rinkas ir vietos platinimo 

5. todėl mano, kad ES turi siekti savo 
teisiškai privalomų tikslų ir laikytis 
principų, ypač kovoti su pasauliniu maisto 
nepritekliumi ir skurdu, todėl, 
atsižvelgiant į kovą su tarptautine žemės 
ūkio prekių kainų spekuliacija, naujojoje 
BŽŪP turi būti nustatyti atitinkami 
mechanizmai ir taisyklės, siekiant 
reglamentuoti prekybą išvestinėmis žemės 
ūkio prekių finansinėmis priemonėmis ir 
padidinti skaidrumą; ragina sekti JAV 
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sistemas, kurios padėtų smulkiesiems 
ūkininkams padidinti jų derybų galias 
maisto tiekimo grandinėje;

pavyzdžiu ir pradėti taikyti finansų įstaigų 
pozicijų apribojimus žemės ūkio žaliavų 
sektoriuje ir juos veiksmingai 
kontroliuoti; laikosi nuomonės, kad reikia 
įsteigti centrines reguliavimo institucijas, 
siekiant sumažinti vadinamuosius ne
biržos (angl. over the counter) sandorius 
ir taip užtikrinti reikiamą skaidrumą; 
mano, kad ES turėtų vadovauti, 
parodydama pavyzdį savo teritorijoje 
turėtų įsteigti vietos žemės ūkio produktų 
aukcionų rinkas ir vietos platinimo 
sistemas, kurios padėtų smulkiesiems 
ūkininkams padidinti jų derybų galias 
maisto tiekimo grandinėje;

Or. de

Pakeitimas 40
Franziska Keller,Catherine Grèze

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą 
su tarptautine žemės ūkio prekių kainų 
spekuliacija, naujojoje BŽŪP turi būti 
nustatyti atitinkami mechanizmai ir 
taisyklės, siekiant reglamentuoti prekybą 
išvestinėmis žemės ūkio prekių 
finansinėmis priemonėmis ir padidinti 
skaidrumą; mano, kad ES turėtų vadovauti, 
parodydama pavyzdį savo teritorijoje 
turėtų įsteigti vietos žemės ūkio produktų 
aukcionų rinkas ir vietos platinimo 
sistemas, kurios padėtų smulkiesiems 
ūkininkams padidinti jų derybų galias 
maisto tiekimo grandinėje;

5. pabrėžia, kad žemės ūkio produktų 
kainų svyravimai skaudžiausiai 
paveikia skurdžias šalis; todėl mano, 
kad atsižvelgiant į kovą su tarptautine 
žemės ūkio prekių kainų spekuliacija, 
naujojoje BŽŪP turi būti nustatyti 
atitinkami mechanizmai ir taisyklės, 
siekiant reglamentuoti prekybą 
išvestinėmis žemės ūkio prekių 
finansinėmis priemonėmis ir padidinti 
skaidrumą; mano, kad ES turėtų 
vadovauti, parodydama pavyzdį savo 
teritorijoje turėtų įsteigti vietos žemės 
ūkio produktų rinkas ir vietos platinimo 
sistemas, kurios padėtų smulkiesiems 
ūkininkams padidinti jų derybų galias 
maisto tiekimo grandinėje;

Or. en
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Pakeitimas 41
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą su 
tarptautine žemės ūkio prekių kainų 
spekuliacija, naujojoje BŽŪP turi būti 
nustatyti atitinkami mechanizmai ir 
taisyklės, siekiant reglamentuoti 
prekybą išvestinėmis žemės ūkio 
prekių finansinėmis priemonėmis ir 
padidinti skaidrumą; mano, kad ES 
turėtų vadovauti, parodydama pavyzdį 
savo teritorijoje turėtų įsteigti vietos 
žemės ūkio produktų aukcionų rinkas 
ir vietos platinimo sistemas, kurios 
padėtų smulkiesiems ūkininkams 
padidinti jų derybų galias maisto 
tiekimo grandinėje;

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą 
su tarptautine žemės ūkio prekių kainų 
spekuliacija, naujojoje BŽŪP turi būti 
nustatyti atitinkami mechanizmai ir 
taisyklės, siekiant reglamentuoti prekybą 
išvestinėmis žemės ūkio prekių 
finansinėmis priemonėmis ir padidinti 
skaidrumą; pasisako už pasaulinės 
pranešimo apie turimas žemės ūkio
atsargas sistemos sukūrimą; atkreipia 
dėmesį į tai, kad reikėtų pagalvoti apie 
svarbių žemės ūkio žaliavų atsargų 
kaupimą;

Or. de

Pakeitimas 42
Kriton Arsenis

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą su 
tarptautine žemės ūkio prekių kainų 
spekuliacija, naujojoje BŽŪP turi būti 
nustatyti atitinkami mechanizmai ir 
taisyklės, siekiant reglamentuoti prekybą 
išvestinėmis žemės ūkio prekių 
finansinėmis priemonėmis ir padidinti 
skaidrumą; mano, kad ES turėtų vadovauti, 
parodydama pavyzdį savo teritorijoje 
turėtų įsteigti vietos žemės ūkio produktų 
aukcionų rinkas ir vietos platinimo 
sistemas, kurios padėtų smulkiesiems 

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą su 
tarptautine žemės ūkio prekių kainų 
spekuliacija, naujojoje BŽŪP turi būti 
nustatyti atitinkami mechanizmai ir 
taisyklės, siekiant reglamentuoti prekybą 
išvestinėmis žemės ūkio prekių 
finansinėmis priemonėmis ir padidinti 
skaidrumą; mano, kad ES turėtų vadovauti, 
parodydama pavyzdį savo teritorijoje 
turėtų įsteigti vietos žemės ūkio produktų 
aukcionų rinkas ir vietos platinimo 
sistemas, kurios padėtų smulkiesiems 
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ūkininkams padidinti jų derybų galias 
maisto tiekimo grandinėje;

ūkininkams padidinti jų derybų galias 
pasaulinėje maisto tiekimo grandinėje;

Or. en

Pakeitimas 43
Charles Goerens

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą su 
tarptautine žemės ūkio prekių kainų 
spekuliacija, naujojoje BŽŪP turi būti 
nustatyti atitinkami mechanizmai ir 
taisyklės, siekiant reglamentuoti 
prekybą išvestinėmis žemės ūkio 
prekių finansinėmis priemonėmis ir 
padidinti skaidrumą; mano, kad ES 
turėtų vadovauti, parodydama pavyzdį 
savo teritorijoje turėtų įsteigti vietos 
žemės ūkio produktų aukcionų rinkas ir 
vietos platinimo sistemas, kurios 
padėtų smulkiesiems ūkininkams 
padidinti jų derybų galias maisto 
tiekimo grandinėje;

5. todėl mano, kad atsižvelgiant į kovą 
su tarptautine žemės ūkio prekių kainų 
spekuliacija, naujojoje BŽŪP turi būti 
nustatyti atitinkami mechanizmai ir 
taisyklės išvestinėms žemės ūkio prekių 
finansinėms priemonėms ir padidinti 
skaidrumą; mano, kad ES turėtų vadovauti, 
parodydama pavyzdį savo teritorijoje 
turėtų įsteigti vietos žemės ūkio produktų 
aukcionų rinkas ir vietos platinimo 
sistemas, kurios padėtų smulkiesiems 
ūkininkams padidinti jų derybų galias 
maisto tiekimo grandinėje;

Or. en

Pakeitimas 44
Åsa Westlund

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad reikia skubiai užtikrinti 
pasaulinį apsirūpinimo maistu saugumą 
didinant investicijas į žemės ūkį 
apsirūpinimo maistu požiūriu 
nesaugiuose pasaulio regionuose; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad žemės 
ūkio plėtra turi būti grindžiama teise į 
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maistą ir teise gaminti maistą ir kad ES 
turi pripažinti besivystančių šalių 
būtinybę užsitikrinti apsirūpinimo maistu 
saugumą ir ją ginti;

Or. en

Pakeitimas 45
Filip Kaczmarek

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

      6. reikalauja radikalių pasikeitimų ES ir 
Mercosur šalių susitarimo derybose, 
atsižvelgiant į Komisijos atliktą 
poveikio vertinimą, kuriame 
perspėjama dėl didėjančios nelegalios 
medžio ruošos ir nelegalaus 
ūkininkavimo, vykdomo kaimo 
bendruomenių ir aplinkos sąskaita, ir 
dėl milijonų darbo vietų Europos kaimo 
vietovėse praradimo, kuris kenkia 
BŽŪP veiksmingumui.

6. prašo Komisijos pateikti visų vykstančių 
prekybos derybų, ypač dėl ES ir 
MERCOSUR šalių asociacijos 
susitarimo, išsamų poveikio vertinimą, 
kuris neturėtų neigiamai paveikti 
besivystančių šalių ir kliudyti BŽŪP 
veiksmingumui artėjant 2020 m.

Or. en

Pakeitimas 46
Horst Schnellhardt

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6.  reikalauja radikalių pasikeitimų ES ir 
Mercosur šalių susitarimo derybose, 
atsižvelgiant į Komisijos atliktą 
poveikio vertinimą, kuriame 
perspėjama dėl didėjančios nelegalios 
medžio ruošos ir nelegalaus 
ūkininkavimo, vykdomo kaimo 

6. reikalauja apsvarstyti ES ir 
Mercosur šalių susitarimo derybas, 
atsižvelgiant į Komisijos atliktą poveikio 
vertinimą, kuriame perspėjama dėl 
didėjančios nelegalios medžio ruošos ir 
nelegalaus ūkininkavimo, vykdomo kaimo 
bendruomenių ir aplinkos sąskaita, ir dėl 
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bendruomenių ir aplinkos sąskaita, ir 
dėl milijonų darbo vietų Europos kaimo 
vietovėse praradimo, kuris kenkia
BŽŪP veiksmingumui.

galimo milijonų darbo vietų Europos 
kaimo vietovėse praradimo, kuris kenktų
BŽŪP veiksmingumui.

Or. de

Pakeitimas 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. reikalauja radikalių pasikeitimų ES ir 
Mercosur šalių susitarimo derybose, 
atsižvelgiant į Komisijos atliktą 
poveikio vertinimą, kuriame 
perspėjama dėl didėjančios nelegalios 
medžio ruošos ir nelegalaus 
ūkininkavimo, vykdomo kaimo 
bendruomenių ir aplinkos sąskaita, ir 
dėl milijonų darbo vietų Europos 
kaimo vietovėse praradimo, kuris 
kenkia BŽŪP veiksmingumui.

6. reikalauja gerai subalansuoti ES ir
Mercosur šalių susitarimo derybas, 
atsižvelgiant į Komisijos atliktą 
poveikio vertinimą; ragina skatinti 
realias alternatyvas, MERCOSUR 
šalių plėtrą ir sumažinti poveikį 
Europos gamintojams.

Or. en

Pakeitimas 48
Gay Mitchell

Nuomonės projektas
7 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pripažįsta, kad dėl BŽŪP reformų, 
beveik panaikinus eksporto grąžinamąsias 
išlaidas, gerokai sumažėjo ES žemės ūkio 
gamybos poveikis besivystančioms šalims; 
ragina ES pripažinti paramos 
besivystančių šalių žemės ūkio sektoriams 
svarbą, ypač užtikrinant, kad 
besivystančiose šalyse žemės ūkiui būtų 
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teikiama pirmenybė ir kad šiam tikslui 
būtų pirmumo tvarka skiriamos paramos 
užsienio šalių vystymuisi lėšos.

Or. en

Pakeitimas 49
Filip Kaczmarek

Nuomonės projektas
7 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina Europos Sąjungą užtikrinti 
BŽŪP ir savo prekybos bei plėtros 
politikos suderinamumą, kartu 
atsižvelgiant į ES valstybių narių bei 
besivystančių šalių ūkininkų poreikius ir 
interesus ir laikantis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo.

Or. en


