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Grozījums Nr. 1
Ska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
Aa apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Aa tā kā lauksaimniecības nozare rada 
40 % siltumnīcefekta gāzu emisijas 
pasaulē; tā kā lauksaimniecība ir 
galvenais metāna un slāpekļa oksīda avots 
un šīm abām siltumnīcefekta gāzēm ir 
daudz lielāks sasilšanas potenciāls nekā 
oglekļa dioksīdam; un tā kā klimata 
pārmaiņas ietekmē galvenokārt 
nabadzīgos iedzīvotājus jaunattīstības 
valstīs un samazina iespējas nodarboties 
ar lauksaimniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Ska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
Ab apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ab tā kā lauksaimniecības produktu 
tirdzniecības liberalizācija ir atvērusi 
jaunattīstības valstu tirgus lētām precēm 
no Eiropas, Āzijas un ASV, tādējādi radot 
nepārvaramu konkurenci vietēji ražotām 
precēm; un tā kā šādu lētu preču imports 
ievērojami pakļauj vietējos 
lauksaimniekus un lauksaimniecībā 
strādājošos nabadzībai;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Ska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
Ac apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ac tā kā aptuveni 70–80 % lauku 
iedzīvotāju jaunattīstības valstīs nesaņem 
pietiekamu uzturu; un tā kā galējas 
nabadzības un bada izskaušana ir 
atkarīga no lauksaimnieku un 
lauksaimniecībā strādājošo dzīves 
apstākļu uzlabošanas jaunattīstības 
valstīs; 

Or. en

Grozījums Nr. 4
Ska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
Ad apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ad tā kā ziņojumā „Agroekoloģija un 
tiesības uz pārtiku”, ko sagatavojis ANO 
īpašais ziņotājs jautājumos saistībā ar 
tiesībām uz pārtiku, parādīts, ka ar 
agroekoloģiju desmit gadu laikā varētu 
dubultot pārtikas ražošanas apjomu visos 
reģionos, vienlaikus mazinot klimata 
pārmaiņu ietekmi un novēršot nabadzību 
lauku apvidos; atzīst, ka ilgtermiņa 
ražīgums un nodrošinātība ar pārtiku, jo 
īpaši lauksaimniecības sistēmu spējas 
pielāgoties klimatiskiem traucējumiem, ir 
atkarīgi no pienācīgām rūpēm par dabas 
resursiem, jo īpaši par augsni, ūdens 
resursiem un bioloģisko daudzveidību;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Ska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
Ae apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

Ae tā kā lauksaimniecības ražīguma 
pieaugums Eiropā ir cieši saistīts ar 
augsnes, barības utt. palielinātu 
izmantošanu jaunattīstības valstīs; tā kā 
aptuveni 80 % pieprasījuma pēc 
proteīnaugu kultūrām Eiropā nodrošina 
ar importu, kam attiecīgi tiek izmantoti 
20 miljoni hektāru zemes ārpus Eiropas; 
tā kā proteīnaugu un eļļas augu sēklu 
ievešana Eiropā bez muitas nodokļa ir 
veicinājusi mežu izciršanu, kopienu 
pārvietošanu, bioloģiskās daudzveidības 
izzušanu un palielinātu pārtikas 
nedrošību Dienvidamerikā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Charles Goerens

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz vispārējām bažām par KLP 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm, kas šobrīd samazinās, bet kas 
tomēr ir samilzusi; pauž nožēlu, ka 
Komisijas paziņojumā par KLP 
2020. gada perspektīvā šī ietekme nav 
minēta; aicina jaunajā KLP kā galveno 
mērķi iekļaut principu par kaitējuma 
neradīšanu jaunattīstības valstīm;

1. aicina PLO gan paust viedokli par KLP 
ietekmi uz jaunattīstības valstīm, gan 
izvērtēt to faktoru kopumu, kuri pasliktina 
situāciju trešo valstu lauksaimniecības 
nozarē un nodrošinātībā ar pārtiku; 

Or. fr
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Grozījums Nr. 7
Filip Kaczmarek

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz vispārējām bažām par KLP 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm, kas šobrīd samazinās, bet kas 
tomēr ir samilzusi; pauž nožēlu, ka 
Komisijas paziņojumā par KLP 
2020. gada perspektīvā šī ietekme nav 
minēta; aicina jaunajā KLP kā galveno 
mērķi iekļaut principu par kaitējuma 
neradīšanu jaunattīstības valstīm;

1. norāda, ka ES lauksaimniecības 
politikas virzieniem ir jāietekmē gan 
jaunattīstības valstis, gan 
lauksaimniecības produktu cenu līmenis 
vietējā un pasaules tirgū; tādēļ aicina 
jaunajā KLP kā galveno mērķi pilnībā 
ņemt vērā principu par kaitējuma 
neradīšanu jaunattīstības valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Ricardo Cortés Lastra and Miguel Angel Martínez Martínez

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

 1. norāda uz vispārējām bažām par KLP 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm, kas šobrīd samazinās, bet kas 
tomēr ir samilzusi; pauž nožēlu, ka 
Komisijas paziņojumā par KLP 
2020. gada perspektīvā šī ietekme nav 
minēta; aicina jaunajā KLP kā galveno 
mērķi iekļaut principu par kaitējuma 
neradīšanu jaunattīstības valstīm;

1. atzīmē ar KLP reformu panākto 
progresu, mazinot tās nelabvēlīgo ietekmi 
uz jaunattīstības valstīm; aicina jaunajā 
KLP iekļaut principu par kaitējuma 
neradīšanu jaunattīstības valstīm atbilstoši 
attīstības politikas virzienu saskaņotības 
mērķim, kas iekļauts Lisabonas līgumā;

Or. en
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Grozījums Nr. 9
Åsa Westlund

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz vispārējām bažām par KLP 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm, kas šobrīd samazinās, bet kas 
tomēr ir samilzusi; pauž nožēlu, ka 
Komisijas paziņojumā par KLP 
2020. gada perspektīvā šī ietekme nav 
minēta; aicina jaunajā KLP kā galveno 
mērķi iekļaut principu par kaitējuma 
neradīšanu jaunattīstības valstīm;

1. uzsver LESD 3. panta 5. punktu, kurā 
teikts, ka ES veicina brīvu un godīgu 
tirdzniecību un nabadzības izskaušanu; 
norāda uz vispārējām bažām par KLP 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm, kas šobrīd samazinās, bet kas 
tomēr ir samilzusi; pauž nožēlu, ka 
Komisijas paziņojumā par KLP 2020. gada 
perspektīvā šī ietekme nav minēta; aicina 
jaunajā KLP kā galveno mērķi iekļaut 
principu par kaitējuma neradīšanu 
jaunattīstības valstīm; aicina ES 
nodrošināt saskaņotību starp KLP un 
tirdzniecības un attīstības politikas 
virzieniem un pilnībā ņemt vērā attīstības 
politikas virzienu saskaņotības principu;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz vispārējām bažām par KLP 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm, kas šobrīd samazinās, bet kas 
tomēr ir samilzusi; pauž nožēlu, ka 
Komisijas paziņojumā par KLP 
2020. gada perspektīvā šī ietekme nav 
minēta; aicina jaunajā KLP kā galveno 
mērķi iekļaut principu par kaitējuma 
neradīšanu jaunattīstības valstīm;

1. norāda uz bažām par KLP nelabvēlīgo 
ietekmi uz jaunattīstības valstīm; pauž 
nožēlu, ka Komisijas paziņojumā par KLP 
2020. gada perspektīvā šī ietekme nav 
minēta; aicina jaunajā KLP ievērot
principu par kaitējuma neradīšanu 
jaunattīstības valstīm;
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Or. de

Grozījums Nr. 11
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz vispārējām bažām par KLP 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm, kas šobrīd samazinās, bet kas 
tomēr ir samilzusi; pauž nožēlu, ka
Komisijas paziņojumā par KLP 2020. gada 
perspektīvā šī ietekme nav minēta; aicina 
jaunajā KLP kā galveno mērķi iekļaut 
principu par kaitējuma neradīšanu 
jaunattīstības valstīm; 

1. norāda uz vispārējām bažām par KLP 
tiešo un netiešo nelabvēlīgo ietekmi uz
jaunattīstības valstīm, kas ir samilzusi; 
pauž nožēlu, ka Komisijas paziņojumā par 
KLP 2020. gada perspektīvā šī ietekme nav 
minēta — tādā veidā tā neatbalsta ES 
normatīvās saistības attīstības politiku 
saskaņotības jomā un apņemšanos pildīt 
TAM; aicina jaunajā KLP kā galveno 
mērķi iekļaut principu par kaitējuma 
neradīšanu jaunattīstības valstīm un 
izveidot pienācīgus mehānismus, ar 
kuriem tā pilda šo mērķi;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Franziska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. norāda uz vispārējām bažām par KLP 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm, kas šobrīd samazinās, bet kas 
tomēr ir samilzusi; pauž nožēlu, ka 
Komisijas paziņojumā par KLP 
2020. gada perspektīvā šī ietekme nav 
minēta; aicina jaunajā KLP kā galveno 
mērķi iekļaut principu par kaitējuma 
neradīšanu jaunattīstības valstīm;

1. norāda uz vispārējām bažām par KLP 
nelabvēlīgo kumulatīvo ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm; pauž nožēlu, ka 
Komisijas paziņojumā par KLP 2020. gada 
perspektīvā šī ietekme nav minēta; aicina 
Komisiju veikt padziļinātu KLP un tās 
ietekmes uz jaunattīstības valstīm 
novērtējumu un tāpat aicina jaunajā KLP 
kā galveno mērķi iekļaut principu par 
kaitējuma neradīšanu jaunattīstības 
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valstīm; mudina Komisiju plašākā 
izpratnē nodrošināt, ka KLP 
likumdošanas priekšlikumi atbilst 
attīstības politiku saskaņotības mērķim, 
kā noteikts Lisabonas līguma 208. pantā;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Franziska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a prasa ES nodrošināt saskaņotību starp 
KLP un tās attīstības un tirdzniecības 
politikas virzieniem; jo īpaši uzsver 
nepieciešamību tirdzniecības nolīgumos 
ieviest drošības klauzulas un noteikt 
jaunattīstības valstu tiesības aizsargāt 
savu lauksaimniecības tirgu; 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Franziska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzsver, ka Eiropas eksporta subsīdijas 
nopietni traucē lauksaimniecības attīstībai 
nabadzīgajās valstīs, jo rada negodīgu 
konkurenci vietējiem lauksaimniekiem, jo 
īpaši gadījumos, kad importa valstī vai 
reģionā nav efektīvas importa 
aizsardzības (piemēram, muitas 
ierobežojumi, importa kvotas, subsīdijas 
vietējiem ražotājiem u.c.); tāpat norāda, 
ka ES lauksaimniecības eksporta 
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subsīdijas ir radījušas importa apjoma 
kāpumu un tādējādi padarījušas daudzas 
jaunattīstības valstis atkarīgas no importa, 
apdraudot pārtikas pašnodrošinājumu 
šajās valstīs un šo valstu iedzīvotāju spēju 
apgādāt sevi ar pārtiku; 

Or. en

Grozījums Nr. 15
Filip Kaczmarek

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt 
visas eksporta subsīdijas un tiešos 
maksājumus nesaistīt ar ražošanu, lai 
panāktu līdzvērtīgu konkurenci starp ES un 
jaunattīstības valstu lauksaimniecības 
produktiem; prasa Komisijai finansēt 
pārejas shēmas kultūraugiem, kurus 
ietekmē šī atsaistīšana, ar nolūku veicināt 
bioloģisku un ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi;

2. atgādina ES un trešo pušu dalībnieku 
apņemšanos ESAO sanāksmē saistībā ar 
Dohas sarunu kārtu, kas paredz līdz 
2013. gadam likvidēt visas eksporta 
subsīdijas un tiešos maksājumus nesaistīt 
ar ražošanu, lai panāktu līdzvērtīgu 
konkurenci starp ES un jaunattīstības 
valstu lauksaimniecības produktiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 16
Franziska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt 
visas eksporta subsīdijas un tiešos 
maksājumus nesaistīt ar ražošanu, lai 
panāktu līdzvērtīgu konkurenci starp 
ES un jaunattīstības valstu 
lauksaimniecības produktiem; prasa 

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt visas 
eksporta subsīdijas; tomēr norāda, ka 
eksporta subsīdiju atcelšana nenovērsīs 
ekonomiskos traucējumus, kas rodas no 
citām tiešām vai netiešām subsīdijām, 
ļaujot ES lauksaimniecības nozarei 
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Komisijai finansēt pārejas shēmas 
kultūraugiem, kurus ietekmē šī 
atsaistīšana, ar nolūku veicināt 
bioloģisku un ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi;

eksportēt lauksaimniecības preces par 
cenu, kas ir zemāka par vidējām 
ražošanas izmaksām; aicina ES atbalstīt 
jaunattīstības valstu prasības aizsargāt šo 
valstu pārtikas ražošanu un iedzīvotājus 
no lēta importa iespējami negatīvās 
ietekmes; 

Or. en

Grozījums Nr. 17
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt
visas eksporta subsīdijas un tiešos 
maksājumus nesaistīt ar ražošanu, lai 
panāktu līdzvērtīgu konkurenci starp
ES un jaunattīstības valstu 
lauksaimniecības produktiem; prasa 
Komisijai finansēt pārejas shēmas 
kultūraugiem, kurus ietekmē šī 
atsaistīšana, ar nolūku veicināt 
bioloģisku un ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi;

2. atzīst, ka ar KLP pēc 2013. gada vairāk 
jāierobežo visas eksporta subsīdijas —
tomēr ar noteikumu, ka atbilstoši PTO 
prasībām tiks veidots arī citu tirdzniecības 
partneru (jo īpaši ASV, Kanādas, 
Austrālijas un Jaunzēlandes) eksporta 
atbalsts — un tiešie maksājumi jāatsaista
no ražošanas, lai pielāgotu sākotnējos 
nosacījumus ES un jaunattīstības valstu 
lauksaimniecības produktiem;  prasa 
Komisijai finansēt pārejas shēmas 
kultūraugiem, kurus ietekmē šī atsaistīšana, 
ar nolūku veicināt bioloģisku un ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi;

Or. de

Grozījums Nr. 18
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt 
visas eksporta subsīdijas un tiešos 
maksājumus nesaistīt ar ražošanu, lai 
panāktu līdzvērtīgu konkurenci starp 
ES un jaunattīstības valstu 
lauksaimniecības produktiem; prasa 
Komisijai finansēt pārejas shēmas 
kultūraugiem, kurus ietekmē šī 
atsaistīšana, ar nolūku veicināt 
bioloģisku un ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi;

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt visas 
eksporta subsīdijas un tiešos maksājumus 
nesaistīt ar ražošanu, aicina Komisiju 
ieviest šīs izmaiņas, piemērojot atbilstošus 
pārejas periodus, tā izvairoties no 
negatīvās ietekmes Eiropas lauku apvidos, 
un veicināt bioloģisku un ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Corina Creţu

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt visas 
eksporta subsīdijas un tiešos maksājumus 
nesaistīt ar ražošanu, lai panāktu 
līdzvērtīgu konkurenci starp ES un 
jaunattīstības valstu lauksaimniecības 
produktiem; prasa Komisijai finansēt 
pārejas shēmas kultūraugiem, kurus 
ietekmē šī atsaistīšana, ar nolūku veicināt 
bioloģisku un ilgtspējīgu lauksaimniecības 
praksi;

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt visas 
eksporta subsīdijas un tiešos maksājumus 
nesaistīt ar ražošanu, lai panāktu 
līdzvērtīgu konkurenci starp ES un 
jaunattīstības valstu lauksaimniecības 
produktiem, tā veicinot tirdzniecību un 
izaugsmi; prasa Komisijai finansēt pārejas 
shēmas kultūraugiem, kurus ietekmē šī 
atsaistīšana, ar nolūku veicināt bioloģisku 
un ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt visas 
eksporta subsīdijas un tiešos maksājumus 
nesaistīt ar ražošanu, lai panāktu 
līdzvērtīgu konkurenci starp ES un 
jaunattīstības valstu lauksaimniecības 
produktiem; prasa Komisijai finansēt 
pārejas shēmas kultūraugiem, kurus 
ietekmē šī atsaistīšana, ar nolūku veicināt 
bioloģisku un ilgtspējīgu lauksaimniecības
praksi;

2. aicina KLP pēc 2013. gada likvidēt visas 
eksporta subsīdijas un tiešos maksājumus 
nesaistīt ar ražošanu, lai panāktu 
līdzvērtīgu konkurenci starp ES un 
jaunattīstības valstu lauksaimniecības 
produktiem; prasa Komisijai finansēt 
pārejas shēmas kultūraugiem, kurus 
ietekmē šī atsaistīšana ar nolūku veicināt 
bioloģisku un ilgtspējīgu lauksaimniecības 
praksi, kas balstās uz samazinātu ārējo 
ķīmisko vielu izmantošanu (mazu ārējo 
resursu principu) un lauksaimniecības 
praksē ņem vērā vietējās dabas īpatnības;
turklāt aicina ieguldīt agroekoloģijas 
lauksaimniecības metožu pētīšanā un 
mazajiem lauksaimniekiem nodrošināt 
sabiedriskos pakalpojumus, lai rastu 
iespējas pāriet uz ilgtspējīgu ekoloģisko 
produktu ražošanu;

Or. de

Grozījums Nr. 21
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka nepieciešama lielāka 
saskaņotība starp KLP, tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai nodrošinātu efektīvu 
sadarbību attīstības jomā; turklāt secina, 
ka ES jāuzlabo sadarbība ar nevalstiskām 
organizācijām, PLO, ANO un citām 
starptautiskām organizācijām;

Or. de
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Grozījums Nr. 22
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzskata, ka KLP ir svarīga nozīme 
attīstības politikas jomā, jo īpaši attiecībā 
uz nodrošinātību ar pārtiku; norāda, ka 
ar KLP var palīdzēt mazināt pasaulē 
pieaugošo pieprasījumu pēc pārtikas;

Or. de

Grozījums Nr. 23
Corina Creţu

Atzinuma projekts
2.a punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka tādi faktori kā nabadzība, 
veselība, politiskā stabilitāte, 
infrastruktūra un dabas katastrofas 
negatīvi ietekmē nodrošinātību ar pārtiku 
jaunattīstības valstīs;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Franziska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atbilstoši starptautiskajam 
novērtējumam lauksaimniecības zinātnes 
un tehnoloģijas attīstības jomā iesaka ES 
izstrādāt jaunu pārtikas un 
lauksaimniecības politiku, ar kuru 
atbalstītu bioloģisko lauksaimniecību un 



AM\862211LV.doc 15/28 PE462.581v01-00

LV

citu agroekoloģijas praksi; jo īpaši aicina 
Komisiju reformēt KLP, tiešos 
maksājumus piesaistot sociālajiem un 
vides apstākļiem;

Or. en

Grozījums Nr. 25

Franziska Keller,Catherine Grèze
Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b atgādina, ka lielākā daļa jaunattīstības 
valstu tagad ir kļuvušas par pārtikas neto 
importētājām; uzsver, ka KLP veicina 
šādu attīstību ar tieši un netieši subsidētu 
preču eksportu jaunattīstības valstu 
neaizsargātajos tirgos; atgādina, ka 
atbilstoši tiesībām uz pārtiku politikā būtu 
jāiekļauj arī jaunattīstības valstis, lai 
palielinātu viņu jaudu ražot ilgtspējīgi un 
nodrošināt sevi un savus reģionus ar 
pārtiku; tādēļ uzsver, ka jaunattīstības 
valstīm jābūt iespējai izmantot visus 
nepieciešamos līdzekļus, tostarp dažādus 
muitas nodokļus un importa kvotas (šie 
abi līdzekļi ir īpaši labi pieejami 
nabadzīgākajām valstīm), lai aizsargātu 
savas lauksaimniecības attīstību; 

Or. en

Grozījums Nr. 26
Charles Goerens

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu
ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai sekmētu ilgtspējīgas
lauksaimniecības prakses veicināšanu
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pārtikas apgādes suverenitāti
jaunattīstības valstīs ar nolūku novērst 
KLP samilzušo nelabvēlīgo ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm; ir svarīgi
panākt pārtikas nodrošinājumu
vismazāk attīstītajās valstīs un pārtikas 
produktu neto eksportētājās 
jaunattīstības valstīs, novērst „zemes 
sagrābšanu”, nodrošināt īpašuma 
tiesības sīksaimniekiem un vietējiem 
lauksaimniekiem, kā arī likvidēt sēklu 
monopolu un atkarību no 
specializētiem pesticīdiem;

jaunattīstības valstīs,  nodrošinātību ar 
pārtiku vismazāk attīstītajās valstīs un 
pārtikas produktu neto eksportētājās 
jaunattīstības valstīs, novērstu „zemes 
sagrābšanu”, nodrošināt īpašuma tiesības 
sīksaimniekiem un vietējiem 
lauksaimniekiem, kā arī likvidētu sēklu 
monopolu un atkarību no specializētiem 
pesticīdiem saskaņā ar partnerības 
principu, ko paredz Kotonū nolīgums;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Ricardo Cortés Lastra,Miguel Angel Martínez Martínez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu 
ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un 
pārtikas apgādes suverenitāti 
jaunattīstības valstīs ar nolūku novērst 
KLP samilzušo nelabvēlīgo ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm; ir svarīgi panākt 
pārtikas nodrošinājumu vismazāk 
attīstītajās valstīs un pārtikas produktu 
neto eksportētājās jaunattīstības valstīs, 
novērst „zemes sagrābšanu”, nodrošināt 
īpašuma tiesības sīksaimniekiem un 
vietējiem lauksaimniekiem, kā arī 
likvidēt sēklu monopolu un atkarību no 
specializētiem pesticīdiem;

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi un nodrošinātību 
ar pārtiku jaunattīstības valstīs; ir svarīgi 
šīm valstīm ļaut dažādot pārtikas 
ražošanu, panākt nodrošinātību ar pārtiku 
vismazāk attīstītajās valstīs un pārtikas 
produktu neto eksportētājās jaunattīstības 
valstīs, novērst „zemes sagrābšanu”, 
nodrošināt īpašuma tiesības 
sīksaimniekiem un vietējiem 
lauksaimniekiem, kā arī likvidēt sēklu 
monopolu un atkarību no specializētiem 
pesticīdiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 28
Filip Kaczmarek

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi un pārtikas
apgādes suverenitāti jaunattīstības valstīs 
ar nolūku novērst KLP samilzušo 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm; ir svarīgi panākt pārtikas 
nodrošinājumu vismazāk attīstītajās 
valstīs un pārtikas produktu neto 
eksportētājās jaunattīstības valstīs, 
novērst „zemes sagrābšanu”, nodrošināt 
īpašuma tiesības sīksaimniekiem un 
vietējiem lauksaimniekiem, kā arī likvidēt 
sēklu monopolu un atkarību no 
specializētiem pesticīdiem;

3. norāda, ka pārtika nav tikai prece, bet 
pārtikas pieejamība ir būtiska cilvēka 
eksistencei; aicina ES izmantot 
tirdzniecības un attīstības politiku, lai 
veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības 
praksi un nodrošinātību ar pārtiku
vismazāk attīstītajās valstīs un 
jaunattīstības valstīs, ņemot vērā 
pieaugošo pieprasījumu un pieaugošās 
pārtikas cenas;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi un pārtikas 
apgādes suverenitāti jaunattīstības valstīs 
ar nolūku novērst KLP samilzušo 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm; ir svarīgi panākt pārtikas 
nodrošinājumu vismazāk attīstītajās valstīs 
un pārtikas produktu neto eksportētājās 
jaunattīstības valstīs, novērst „zemes 
sagrābšanu”, nodrošināt īpašuma tiesības 
sīksaimniekiem un vietējiem 
lauksaimniekiem, kā arī likvidēt sēklu 
monopolu un atkarību no specializētiem

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi, kas balstās uz
samazinātu ārējo ķīmisko vielu 
izmantošanu (mazu ārējo resursu 
principu) un pārtikas apgādes suverenitāti 
jaunattīstības valstīs ar nolūku novērst KLP 
samilzušo nelabvēlīgo ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm, turklāt ir svarīgi 
nodrošināt iedzīvotāju tiesības uz pārtiku
vismazāk attīstītajās valstīs un pārtikas 
produktu neto eksportētājās jaunattīstības 
valstīs, novērst „zemes sagrābšanu”, 
nodrošināt paražu un īpašuma tiesības 
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pesticīdiem; sīksaimniekiem un vietējiem 
lauksaimniekiem, kā arī likvidēt sēklu 
monopolu un atkarību no pesticīdiem;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3.  aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu 
ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi un 
pārtikas apgādes suverenitāti 
jaunattīstības valstīs ar nolūku novērst 
KLP samilzušo nelabvēlīgo ietekmi uz 
jaunattīstības valstīm; ir svarīgi 
panākt pārtikas nodrošinājumu
vismazāk attīstītajās valstīs un pārtikas 
produktu neto eksportētājās 
jaunattīstības valstīs, novērst „zemes 
sagrābšanu”, nodrošināt īpašuma 
tiesības sīksaimniekiem un vietējiem 
lauksaimniekiem, kā arī likvidēt sēklu 
monopolu un atkarību no 
specializētiem pesticīdiem; 

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi un pārtikas 
apgādes suverenitāti jaunattīstības valstīs; 
uzskata, ka ir svarīgi sekmēt nodrošinātību 
ar pārtiku vismazāk attīstītajās valstīs un 
pārtikas produktu eksportētājās 
jaunattīstības valstīs un strādāt pie tā, lai 
novērstu „zemes sagrābšanu”, nodrošinātu
īpašuma tiesības sīksaimniekiem un 
vietējiem lauksaimniekiem, kā arī likvidētu
sēklu monopolu un atkarību no 
specializētiem pesticīdiem; 

Or. de

Grozījums Nr. 31
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi un pārtikas 
apgādes suverenitāti jaunattīstības valstīs 

3. aicina ES izmantot tirdzniecības un 
attīstības politiku, lai veicinātu ilgtspējīgu 
lauksaimniecības praksi un pārtikas 
apgādes suverenitāti jaunattīstības valstīs 
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ar nolūku novērst KLP samilzušo 
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm; ir svarīgi panākt pārtikas 
nodrošinājumu vismazāk attīstītajās valstīs 
un pārtikas produktu neto eksportētājās 
jaunattīstības valstīs, novērst „zemes 
sagrābšanu”, nodrošināt īpašuma tiesības 
sīksaimniekiem un vietējiem 
lauksaimniekiem, kā arī likvidēt sēklu 
monopolu un atkarību no specializētiem 
pesticīdiem;

ar nolūku novērst KLP samilzušo
nelabvēlīgo ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm; uzskata, ka ir svarīgi garantēt 
nodrošinātību ar pārtiku vismazāk 
attīstītajās valstīs un pārtikas produktu 
eksportētājās jaunattīstības valstīs, novērst 
„zemes sagrābšanu”, neapdraudēt un
nodrošināt īpašuma tiesības 
sīksaimniekiem, lauksaimniecēm un 
vietējiem lauksaimniekiem un kopienām, 
kā arī likvidēt sēklu monopolu un atkarību 
no specializētiem pesticīdiem;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Filip Kaczmarek

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pārtika nav tikai prece, bet 
pārtikas pieejamība ir daļa no vispārējām 
cilvēktiesībām;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pārtika nav tikai prece, bet 
pārtikas pieejamība ir daļa no vispārējām 
cilvēktiesībām;

4. norāda, ka pārtika nav tikai prece, bet 
veselīgas, uzturvielām bagātas un 
piemērotas pārtikas pieejamība ir daļa no 
vispārējām cilvēktiesībām; aicina kā vienu 
no galvenajiem mērķiem KLP pēc 
2013. gada iekļaut pārtikas suverenitāti 
jaunattīstības valstīm un piekļuvi veselīgai 
pārtikai;
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Or. en

Grozījums Nr. 34
Franziska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pārtika nav tikai prece, bet 
pārtikas pieejamība ir daļa no 
vispārējām cilvēktiesībām;

4. norāda, ka pārtika nav tikai prece un 
pārtikas pieejamība ir daļa no vispārējām 
cilvēktiesībām; tādēļ uzsver, ka Eiropas 
atbildība par nodrošinātību ar pārtiku 
pasaulē nav saistīta ar lauksaimniecības 
eksporta apjoma palielināšanu uz 
jaunattīstības valstīm, bet ir galvenokārt 
attiecināma uz iespēju došanu un atbalstu 
jaunattīstības valstīm, lai tās varētu 
palielināt un dažādot savu ražošanu un 
panākt labāku nodrošinātību ar pārtiku 
un lai tās spētu apmierināt pieprasījumu 
vietējā tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda, ka pārtika nav tikai prece, bet 
pārtikas pieejamība ir daļa no vispārējām 
cilvēktiesībām;

4. norāda, ka pārtika nav tikai prece, bet 
pārtikas pieejamība ir daļa no vispārējām 
cilvēktiesībām; šajā sakarība prasa 
Komisijai saistībā ar nolīgumiem 
ekonomikas, brīvās tirdzniecības un 
ieguldījumu jomā veikt novērtējumu par 
ietekmi uz cilvēktiesībām, lai ārpolitikas 
jomā nerastos neatbilstība ES vērtībām;

Or. de
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Grozījums Nr. 36
Franziska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a pauž bažas par to, ka ES ar 
ekonomisko partnerattiecību nolīgumu un 
citu divpusējo tirdzniecības nolīgumu 
vecināšanu jaunattīstības valstīm cenšas 
uzspiest pārtikas tirgus liberalizēšanas 
programmu un to lauksaimniecības tirgus 
atvēršanu; atgādina — neaizsargāts 
dzīvnieku barības imports izraisīja lielu 
ES atkarību no dzīvnieku proteīnu 
barības nozares, turpretī nodrošinātību ar 
pārtiku Eiropā panāca, aizsargājot 
lauksaimniecības tirgu; tādēļ mudina ES 
atturēties no spiediena izdarīšanas uz 
jaunattīstības valstīm, lai tās atvērtu savu 
lauksaimniecības tirgu; 

Or. en

Grozījums Nr. 37
Franziska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ar bažām secina, ka ES atkarība no 
dzīvnieku barības, īpaši sojas, importa 
radījusi pieaugoši pieprasījumu pēc 
augsnes valstīs ārpus ES, tā izraisot mežu 
izciršanu, kopienu pārvietošanu un 
ģenētiski modificētas sojas izplatību
Dienvidamerikā; tādēļ aicina Komisiju 
par vienu no galvenajām prioritātēm 
noteikt atkarības mazināšanu no 
dzīvnieku barības importa, izstrādājot un 
paplašinot ilgtspējīgu proteīnaugu 
audzēšanu Eiropas Savienībā;
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Filip Kaczmarek

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos 
ar lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajai 
KLP būtu jāizveido piemēroti mehānismi 
un noteikumi, lai pārvaldītu 
lauksaimniecības atvasināto preču 
tirdzniecību un uzlabotu pārredzamību; 
uzskata, ka ES būtu jārāda piemērs, 
izveidojot savā teritorijā vietējos 
lauksaimniecības izsoles tirgus un vietējās 
izplatīšanas sistēmas, kuras uzlabos 
sīksaimnieku kaulēšanās spējas pārtikas 
piegādes ķēdē;

5. svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 39
Gabriele Zimmer

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos 
ar lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajai KLP 
būtu jāizveido piemēroti mehānismi un 
noteikumi, lai pārvaldītu lauksaimniecības 
atvasināto preču tirdzniecību un uzlabotu 
pārredzamību; uzskata, ka ES būtu jārāda 
piemērs, izveidojot savā teritorijā vietējos 
lauksaimniecības izsoles tirgus un vietējās 
izplatīšanas sistēmas, kuras uzlabos 

5. uzskata, ka ES jāpilda savi juridiski 
noteiktie mērķi un jāievēro ar to saistītie 
principi — galvenokārt par bada un 
nabadzības izskaušanu pasaulē — un 
tādēļ saistībā ar rīcību, lai cīnītos ar 
lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajā KLP 
būtu jāizveido piemēroti mehānismi un 
noteikumi, lai pārvaldītu lauksaimniecības 
atvasināto preču tirdzniecību un uzlabotu 
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sīksaimnieku kaulēšanās spējas pārtikas 
piegādes ķēdē;

pārredzamību; aicina sekot ASV piemēram 
un ieviest ierobežojumus attiecīgās 
pozīcijās lauksaimniekiem piešķirtajam 
finanšu atbalstam, un to efektīvi 
kontrolēt; uzstājīgi prasa, lai tiek 
izveidotas centrālas regulējošās iestādes, 
lai lauksaimniecības nozarē novērstu tā 
saucamos ārpusbiržas tirdzniecības 
darījumus un tā nodrošinātu 
nepieciešamos pārredzamību; uzskata, ka 
ES būtu jārāda piemērs, izveidojot savā 
teritorijā vietējos lauksaimniecības izsoļu
tirgus un vietējās izplatīšanas sistēmas, 
kuras uzlabos sīksaimnieku spēju sarunās 
panākt labvēlīgu cenu pārtikas piegādes 
ķēdē;

Or. de

Grozījums Nr. 40
Franziska Keller, Catherine Grèze

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos 
ar lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajai 
KLP būtu jāizveido piemēroti 
mehānismi un noteikumi, lai pārvaldītu 
lauksaimniecības atvasināto preču 
tirdzniecību un uzlabotu pārredzamību; 
uzskata, ka ES būtu jārāda piemērs, 
izveidojot savā teritorijā vietējos 
lauksaimniecības izsoles tirgus un 
vietējās izplatīšanas sistēmas, kuras 
uzlabos sīksaimnieku kaulēšanās 
spējas pārtikas piegādes ķēdē;

5. uzsver, ka lauksaimniecības preču 
cenu svārstības vissmagāk skar 
jaunattīstības valstis; uzskata, ka saistībā 
ar rīcību, lai cīnītos ar lauksaimniecības 
preču cenu starptautiskām spekulācijām, 
jaunajai KLP būtu jāizveido piemēroti 
mehānismi un noteikumi, lai pārvaldītu 
lauksaimniecības atvasināto preču 
tirdzniecību un uzlabotu pārredzamību; 
uzskata, ka ES būtu jārāda piemērs, 
izveidojot savā teritorijā vietējos 
lauksaimniecības izsoļu tirgus un vietējās 
izplatīšanas sistēmas, kuras uzlabos 
sīksaimnieku spēju sarunās panākt 
labvēlīgu cenu pārtikas piegādes ķēdē;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos 
ar lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajai 
KLP būtu jāizveido piemēroti 
mehānismi un noteikumi, lai pārvaldītu 
lauksaimniecības atvasināto preču 
tirdzniecību un uzlabotu pārredzamību; 
uzskata, ka ES būtu jārāda piemērs, 
izveidojot savā teritorijā vietējos 
lauksaimniecības izsoles tirgus un 
vietējās izplatīšanas sistēmas, kuras 
uzlabos sīksaimnieku kaulēšanās 
spējas pārtikas piegādes ķēdē;

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos 
ar lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajai KLP 
būtu jāizveido piemēroti mehānismi un 
noteikumi, lai pārvaldītu lauksaimniecības 
atvasināto preču tirdzniecību un uzlabotu 
pārredzamību; aicina izveidot globālu 
ziņošanas sistēmu par lauksaimniecības 
produktu krājumiem; norāda, ka jāapsver 
svarīgāko lauksaimniecības izejvielu 
rezervju krājumu izveidošana;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Kriton Arsenis

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos 
ar lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajai KLP 
būtu jāizveido piemēroti mehānismi un 
noteikumi, lai pārvaldītu lauksaimniecības 
atvasināto preču tirdzniecību un uzlabotu 
pārredzamību; uzskata, ka ES būtu jārāda 
piemērs, izveidojot savā teritorijā vietējos 
lauksaimniecības izsoles tirgus un vietējās 
izplatīšanas sistēmas, kuras uzlabos 
sīksaimnieku kaulēšanās spējas pārtikas 
piegādes ķēdē;

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos 
ar lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajai KLP 
būtu jāizveido piemēroti mehānismi un 
noteikumi, lai pārvaldītu lauksaimniecības 
atvasināto preču tirdzniecību un uzlabotu 
pārredzamību; uzskata, ka ES būtu jārāda 
piemērs, izveidojot savā teritorijā vietējos 
lauksaimniecības izsoļu tirgus un vietējās 
izplatīšanas sistēmas, kuras uzlabos 
sīksaimnieku spēju sarunās panākt 
labvēlīgu cenu pasaules pārtikas piegādes 
ķēdē;
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Or. en

Grozījums Nr. 43
Charles Goerens

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos 
ar lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajai 
KLP būtu jāizveido piemēroti 
mehānismi un noteikumi, lai pārvaldītu
lauksaimniecības atvasināto preču 
tirdzniecību un uzlabotu
pārredzamību; uzskata, ka ES būtu 
jārāda piemērs, izveidojot savā 
teritorijā vietējos lauksaimniecības 
izsoles tirgus un vietējās izplatīšanas 
sistēmas, kuras uzlabos sīksaimnieku 
kaulēšanās spējas pārtikas piegādes 
ķēdē;

5. uzskata, ka saistībā ar rīcību, lai cīnītos 
ar lauksaimniecības preču cenu 
starptautiskām spekulācijām, jaunajai KLP 
būtu jāizveido piemēroti mehānismi un 
noteikumi lauksaimniecības atvasināto 
preču tirdzniecībai un pārredzamības
uzlabošanai; uzskata, ka ES būtu jārāda 
piemērs, izveidojot savā teritorijā vietējos 
lauksaimniecības izsoļu tirgus un vietējās 
izplatīšanas sistēmas, kuras uzlabos 
sīksaimnieku spēju sarunās panākt 
labvēlīgu cenu pārtikas piegādes ķēdē;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Åsa Westlund

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīst steidzamo nepieciešamību 
garantēt nodrošinātību ar pārtiku 
pasaulē, palielinot ieguldījumus 
lauksaimniecībā pārtikas nodrošinājuma 
ziņā nedrošajos reģionos visā pasaulē; 
tādēļ uzsver, ka lauksaimniecības 
attīstības pamatā jābūt tiesībām uz pārtiku 
un tiesībām ražot pārtiku un ka ES 
jāatzīst un jāaizsargā jaunattīstības valstu 
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vajadzības saistībā ar nodrošinātību ar 
pārtiku;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Filip Kaczmarek

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa veikt radikālas izmaiņas ES un 
Mercosur nolīguma apspriežamajā 
tekstā, reaģējot uz Komisijas ietekmes 
novērtējumu, kurā brīdināts par 
nelegālas mežizstrādes un nelegālas 
rūpnieciskās lauksaimniecības plašu 
pieaugumu, kas notiek uz lauku 
kopienu un vides rēķina, un par 
miljoniem lauksaimniecības 
darbavietu zaudējumu Eiropā, 
pasliktinot KLP efektivitāti.

6. aicina Komisiju veikt detalizētu 
ietekmes novērtējumu par visām 
notiekošajām tirdzniecības asociācijas 
sarunām, jo īpaši par ES un Mercosur 
nolīgumu, jo tas nedrīkstētu negatīvi 
ietekmēt jaunattīstības valstis un traucēt 
KLP efektīvai darbībai 2020. gada 
perspektīvā.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Horst Schnellhardt

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6.  prasa veikt radikālas izmaiņas ES un 
Mercosur nolīguma apspriežamajā 
tekstā, reaģējot uz Komisijas ietekmes 
novērtējumu, kurā brīdināts par 
nelegālas mežizstrādes un nelegālas 
rūpnieciskās lauksaimniecības plašu 

6. prasa pārskatīt ES un Mercosur
nolīguma apspriežamo tekstu, reaģējot uz 
Komisijas ietekmes novērtējumu, kurā 
brīdināts par nelegālas mežizstrādes un 
nelegālas rūpnieciskās lauksaimniecības 
plašu pieaugumu, kas notiek uz lauku 
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pieaugumu, kas notiek uz lauku 
kopienu un vides rēķina, un par 
miljoniem lauksaimniecības darbavietu 
zaudējumu Eiropā, pasliktinot KLP 
efektivitāti.

kopienu un vides rēķina, un par miljoniem 
lauksaimniecības darbavietu iespējamu
zaudējumu Eiropā, pasliktinot KLP 
efektivitāti. 

Or. de

Grozījums Nr. 47
Ricardo Cortés Lastra, Miguel Angel Martínez Martínez

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. prasa veikt radikālas izmaiņas ES un 
Mercosur nolīguma apspriežamajā 
tekstā, reaģējot uz Komisijas ietekmes 
novērtējumu, kurā brīdināts par 
nelegālas mežizstrādes un nelegālas 
rūpnieciskās lauksaimniecības plašu 
pieaugumu, kas notiek uz lauku 
kopienu un vides rēķina, un par 
miljoniem lauksaimniecības 
darbavietu zaudējumu Eiropā, 
pasliktinot KLP efektivitāti.

6. prasa nodrošināt patiesu līdzsvaru ES un 
Mercosur nolīguma apspriežamajā tekstā, 
reaģējot uz Komisijas ietekmes 
novērtējumu; prasa ierosināt īstenojamas 
alternatīvas, lai veicinātu Mercosur valstu 
attīstību un samazinātu ietekmi uz Eiropas 
ražotājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Gay Mitchell

Atzinuma projekts
7. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzīst, ka KLP reformas ir ievērojami 
samazinājušas ES lauksaimnieciskās 
ražošanas ietekmi uz jaunattīstības 
valstīm, jo gandrīz visi eksporta 
atmaksājumi ir atcelti; aicina ES atzīt 
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lauksaimniecības nozares nozīmīgumu 
jaunattīstības valstīs, proti, nodrošinot, ka 
lauksaimniecībai tiek piešķirta prioritāte 
gan pašās jaunattīstības valstīs, gan ES 
ārvalstu attīstības palīdzības budžetā;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Filip Kaczmarek

Atzinuma projekts
7. punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7. prasa Eiropas Savienībai nodrošināt 
saskaņotību starp KLP un attīstības un 
tirdzniecības politikas virzieniem, 
vienlaikus ņemot vērā ES dalībvalstu un 
jaunattīstības valstu lauksaimnieku 
vajadzības un bažas un ievērojot attīstības 
politikas virzienu saskaņotības principu;

Or. en


