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Pakeitimas 1
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją griežtai laikytis PPO 
derybų įgaliojimų, pagal kuriuos Komisija 
negali imtis tolesnių veiksmų, nei jau 
įgyvendinta bendros žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) reforma, su sąlyga, kad iš 
prekybos partnerių bus gauta lygiaverčių 
nuolaidų; primena ES įsipareigojimą 
panaikinti eksporto subsidijas, taikant 
griežtą sąlygą, kad ES prekybos partneriai 
imsis atitinkamų veiksmų eksporto 
subsidijų ir visų kitų eksporto priemonių, 
turinčių lygiavertį poveikį, atžvilgiu;

1. ragina Komisiją griežtai laikytis PPO 
derybų įgaliojimų, pagal kuriuos Komisija 
negali imtis tolesnių veiksmų, nei jau 
įgyvendinta bendros žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) reforma, su sąlyga, kad iš 
prekybos partnerių bus gauta lygiaverčių 
nuolaidų; primena ES įsipareigojimą 
panaikinti eksporto subsidijas ir ragina ES 
įgyvendinti šį įsipareigojimą 
neatsižvelgiant į tai, ar ES prekybos 
partneriai imsis atitinkamų veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 2
Christofer Fjellner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją griežtai laikytis PPO 
derybų įgaliojimų, pagal kuriuos Komisija 
negali imtis tolesnių veiksmų, nei jau 
įgyvendinta bendros žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) reforma, su sąlyga, kad iš 
prekybos partnerių bus gauta lygiaverčių 
nuolaidų; primena ES įsipareigojimą 
panaikinti eksporto subsidijas, taikant 
griežtą sąlygą, kad ES prekybos partneriai 
imsis atitinkamų veiksmų eksporto 
subsidijų ir visų kitų eksporto priemonių, 
turinčių lygiavertį poveikį, atžvilgiu;

1. ragina Komisiją griežtai laikytis PPO 
derybų įgaliojimų, pagal kuriuos Komisija 
negali imtis tolesnių veiksmų, nei jau 
įgyvendinta bendros žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) reforma, su sąlyga, kad iš 
prekybos partnerių bus gauta lygiaverčių 
nuolaidų;

Or. sv
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Pakeitimas 3
Joe Higgins

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. dar kartą atkreipia dėmesį į galimą 
žemės ūkio svarbą mažinant skurdą ir 
įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi 
tikslus besivystančiose ir mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse; pabrėžia, kad šia 
galimybe galima visiškai pasinaudoti tik 
tuo atveju, jei laikomasi aprūpinimo 
maistu ir jo savarankiškumo rėmimo 
principų, taip pat laikomasi aukščiausių 
aplinkos, sveikatos apsaugos ir saugos 
standartų, be to, vadovaujantis smulkiųjų 
ūkininkų ir gamintojų interesais, 
saugomas ir plėtojamas tvarus vietinis 
žemės ūkis; taigi ragina Komisiją iš esmės 
peržiūrėti savo žemės ūkio politiką, 
ypatingą dėmesį atkreipiant į eksporto 
subsidijas ir nevienodą žemės ūkio 
subsidijų paskirstymą ES, palankų 
stambiems žemės ūkio verslo atstovams; 

Or. en

Pakeitimas 4
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad derybos dėl prekybos žemės 
ūkio produktais liberalizavimo pagal PPO 
Dohos vystymosi darbotvarkę (DVD) buvo 
nesėkmingos ir tai yra viena iš 
svarbiausių priežasčių, dėl kurios ilgą 
laiką neišeinama iš su DVD susijusios 
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aklavietės; ragina Komisiją pateikti PPO 
nariams pasiūlymą dėl naujos tvarkos, 
pagal kurią būtų deramasi dėl prekybos 
žemės ūkio produktais, ir sąlygų, kuriomis 
šis skyrius būtų išbrauktas iš DVD;

Or. en

Pakeitimas 5
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. primena, kad 2003 m. BŽŪP reforma ir 
2008 m. atliktas jos patikrinimas parodė 
ES ryžto vykdyti reformas tvirtumą, 
kadangi šiuo būdu numatomi tikėtini 
Dohos raundo rezultatai, tuo tarpu ES 
prekybos partneriai dar nepadarė 
lygiaverčių nuolaidų;

2. primena, kad 2003 m. BŽŪP reforma ir 
2008 m. atliktas jos patikrinimas buvo iš 
esmės pagrįsti, kadangi šiuo būdu 
numatyti tikėtini Dohos raundo rezultatai, 
tačiau, turint mintyje šio Dohos raundo 
nesėkmę, minėtasis pagrįstumas 
nebepriimtas, taigi būtini pataisymai 
atsižvelgiant į poreikius, susijusius su 
tvaraus žemės ūkio ateitimi ES;

Or. en

Pakeitimas 6
Joe Higgins

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina susitarimą dėl 
prekybos bananais, pagal kurį 
išsprendžiami 20 metų trukę PPO ginčai 
ir žengiamas svarbus žingsnis įtvirtinant 
taisyklėmis grindžiamą daugiašalę 
prekybos sistemą; pažymi, kad susitarimui 
dėl prekybos bananais tenka lemiamas 
vaidmuo padedant spręsti PPO derybų 

Išbraukta.
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klausimus, susijusius su tropiniais 
produktais ir lengvatomis; mano, kad šis 
susitarimas dar labiau sustiprina ES 
poziciją žemės ūkio srityje vykstant Dohos 
raundui; ragina ES pasinaudoti šiuo 
svarbiu laimėjimu, siekiant užtikrinti 
pažangą PPO derybose;

Or. en

Pakeitimas 7
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina susitarimą dėl 
prekybos bananais, pagal kurį 
išsprendžiami 20 metų trukę PPO ginčai 
ir žengiamas svarbus žingsnis įtvirtinant 
taisyklėmis grindžiamą daugiašalę 
prekybos sistemą; pažymi, kad susitarimui 
dėl prekybos bananais tenka lemiamas 
vaidmuo padedant spręsti PPO derybų 
klausimus, susijusius su tropiniais 
produktais ir lengvatomis; mano, kad šis 
susitarimas dar labiau sustiprina ES 
poziciją žemės ūkio srityje vykstant Dohos 
raundui; ragina ES pasinaudoti šiuo 
svarbiu laimėjimu, siekiant užtikrinti 
pažangą PPO derybose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 8
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
3 dalis 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina susitarimą dėl 
prekybos bananais, pagal kurį 
išsprendžiami 20 metų trukę PPO ginčai ir 
žengiamas svarbus žingsnis įtvirtinant 
taisyklėmis grindžiamą daugiašalę 
prekybos sistemą; pažymi, kad susitarimui 
dėl prekybos bananais tenka lemiamas 
vaidmuo padedant spręsti PPO derybų 
klausimus, susijusius su tropiniais 
produktais ir lengvatomis; mano, kad šis 
susitarimas dar labiau sustiprina ES 
poziciją žemės ūkio srityje vykstant Dohos 
raundui; ragina ES pasinaudoti šiuo 
svarbiu laimėjimu, siekiant užtikrinti 
pažangą PPO derybose;

3. atkreipia dėmesį į susitarimą dėl 
prekybos bananais, pagal kurį 
išsprendžiami 20 metų trukę PPO ginčai;
apgailestauja, kad šis susitarimas 
nepalankus ES žemės ūkio sektoriui, 
kuriam jau ir taip pakenkta, ypač turint 
mintyje atokiausius regionus; ragina 
numatyti kompensaciją, kuri atitiktų ES 
gamintojų įsipareigojimą tiekti kokybiškus 
produktus laikantis griežtų socialinių ir 
aplinkos standartų;

Or. fr

Pakeitimas 9
Gianluca Susta

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina susitarimą dėl 
prekybos bananais, pagal kurį 
išsprendžiami 20 metų trukę PPO ginčai 
ir žengiamas svarbus žingsnis įtvirtinant 
taisyklėmis grindžiamą daugiašalę 
prekybos sistemą; pažymi, kad susitarimui 
dėl prekybos bananais tenka lemiamas 
vaidmuo padedant spręsti PPO derybų 
klausimus, susijusius su tropiniais 
produktais ir lengvatomis; mano, kad šis 
susitarimas dar labiau sustiprina ES 
poziciją žemės ūkio srityje vykstant Dohos 
raundui; ragina ES pasinaudoti šiuo 
svarbiu laimėjimu, siekiant užtikrinti 
pažangą PPO derybose;

3. atkreipia dėmesį į susitarimą dėl 
prekybos bananais ir palankiai vertina tai, 
kad baigtas vienas iš techniškai 
sudėtingiausių, politiškai opiausių ir 
svarbiausių prekybos ginčų, kuriuos yra 
tekę svarstyti PPO; pasiektu susitarimu
žengiamas žingsnis įtvirtinant taisyklėmis 
grindžiamą daugiašalę prekybos sistemą, 
nors ir nevisiškai suderinami teisėti šalių 
interesai; 

Or. it
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Pakeitimas 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina susitarimą dėl prekybos 
bananais, pagal kurį išsprendžiami 
20 metų trukę PPO ginčai ir žengiamas 
svarbus žingsnis įtvirtinant taisyklėmis 
grindžiamą daugiašalę prekybos sistemą;
pažymi, kad susitarimui dėl prekybos 
bananais tenka lemiamas vaidmuo 
padedant spręsti PPO derybų klausimus, 
susijusius su tropiniais produktais ir 
lengvatomis; mano, kad šis susitarimas 
dar labiau sustiprina ES poziciją žemės 
ūkio srityje vykstant Dohos raundui; 
ragina ES pasinaudoti šiuo svarbiu 
laimėjimu, siekiant užtikrinti pažangą 
PPO derybose;

3. palankiai vertina tai, kad pagal 
susitarimą dėl prekybos bananais 
išsprendžiami 20 metų trukę PPO ginčai ir 
žengiamas svarbus žingsnis įtvirtinant 
taisyklėmis grindžiamą daugiašalę 
prekybos sistemą ir tuo pačiu metu 
susitarimui galėtų tekti lemiamas vaidmuo 
padedant spręsti PPO derybų klausimus, 
susijusius su tropiniais produktais ir 
lengvatomis; mano, kad, visų pirma 
artėjančiose prekybos derybose, turi būti 
atsižvelgta į Bendrijos ir AKR gamintojų 
interesus, siekiant nesusilpninti 
sektoriaus, kuris užtikrina daug darbo 
vietų;

Or. es

Pakeitimas 11
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina susitarimą dėl prekybos 
bananais, pagal kurį išsprendžiami 20 metų 
trukę PPO ginčai ir žengiamas svarbus 
žingsnis įtvirtinant taisyklėmis grindžiamą 
daugiašalę prekybos sistemą; pažymi, kad 
susitarimui dėl prekybos bananais tenka 
lemiamas vaidmuo padedant spręsti PPO 
derybų klausimus, susijusius su tropiniais 

3. palankiai vertina susitarimą dėl prekybos 
bananais, pagal kurį išsprendžiami 20 metų 
trukę PPO ginčai ir žengiamas svarbus 
žingsnis įtvirtinant taisyklėmis grindžiamą 
daugiašalę prekybos sistemą; pažymi, kad 
susitarimui dėl prekybos bananais tenka 
lemiamas vaidmuo padedant spręsti PPO 
derybų klausimus, susijusius su tropiniais 
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produktais ir lengvatomis; mano, kad šis 
susitarimas dar labiau sustiprina ES 
poziciją žemės ūkio srityje vykstant Dohos 
raundui; ragina ES pasinaudoti šiuo 
svarbiu laimėjimu, siekiant užtikrinti 
pažangą PPO derybose;

produktais ir lengvatomis; vis dėlto mano, 
kad būsimose prekybos derybose reikėtų 
atsižvelgti į Bendrijos gamintojų ir jų 
partnerių AKR šalyse interesus, siekiant 
nesusilpninti sektorių, kurie užtikrina 
daug darbo vietų;

Or. fr

Pakeitimas 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. palankiai vertina susitarimą dėl prekybos 
bananais, pagal kurį išsprendžiami 20 metų 
trukę PPO ginčai ir žengiamas svarbus 
žingsnis įtvirtinant taisyklėmis grindžiamą 
daugiašalę prekybos sistemą; pažymi, kad 
susitarimui dėl prekybos bananais tenka 
lemiamas vaidmuo padedant spręsti PPO 
derybų klausimus, susijusius su tropiniais 
produktais ir lengvatomis; mano, kad šis 
susitarimas dar labiau sustiprina ES 
poziciją žemės ūkio srityje vykstant Dohos 
raundui; ragina ES pasinaudoti šiuo 
svarbiu laimėjimu, siekiant užtikrinti 
pažangą PPO derybose;

3. palankiai vertina susitarimą dėl prekybos 
bananais, pagal kurį išsprendžiami 20 metų 
trukę PPO ginčai ir žengiamas svarbus 
žingsnis įtvirtinant taisyklėmis grindžiamą 
daugiašalę prekybos sistemą; pažymi, kad 
susitarimui dėl prekybos bananais tenka 
lemiamas vaidmuo padedant spręsti PPO 
derybų klausimus, susijusius su tropiniais 
produktais ir lengvatomis; mano, kad 
ateityje vykstant panašioms deryboms 
reikėtų atsižvelgti į atokiausių regionų 
interesus;

Or. en

Pakeitimas 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pastebi iniciatyvas, kurių imtasi 
cukraus sektoriuje: padidintas sektoriaus 
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konkurencingumas ir tvarumas aplinkos 
požiūriu, be to, padedama įgyvendinti ES 
vystymosi darbotvarkę teikiant lengvatas 
AKR ir mažiausiai išsivysčiusios šalims; 

Or. en

Pakeitimas 14
Laima Liucija Andrikienė

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad visi tarptautiniai prekybos 
susitarimai taikomi atokiausiems 
regionams, kurie yra neatskiriama ES 
teritorijos dalis; pabrėžia, kad silpnos šių 
regionų ekonomikos pagrindas – žemės 
ūkis ir gaminami tokie patys, kaip ir 
Lotynų Amerikos partnerių, produktai, 
taigi jiems kelia grėsmę mažesni išorės 
tarifai; primena, kad pagal Lisabonos 
sutarties 349 straipsnį leidžiama pritaikyti 
Bendrijos politiką, atsižvelgiant į 
geografines ir ekonomines šių regionų 
sąlygas; taigi ragina Komisiją derantis 
atsižvelgti į konkrečias ribotas atokiausių 
regionų galimybes, siekiant nepakenkti 
šių regionų vystymuisi;

Or. en

Pakeitimas 15
Marielle De Sarnez, Tokia Saïfi, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, 
Patrice Tirolien, Mário David, Kader Arif

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad atokiausi regionai yra 
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neatskiriama ES teritorijos dalis ir jiems 
taikomi visi tarptautiniai prekybos 
susitarimai; pabrėžia, kad silpna šių 
regionų ekonomika iš esmės grindžiama 
žemės ūkiu ir gaminami tokie patys, kaip 
ir visų pirma Lotynų Amerikos partnerių, 
produktai, taigi jiems kelia grėsmę 
mažesni muitų tarifai; pažymi, kad pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
349 straipsnį leidžiama pritaikyti 
Bendrijos politiką, atsižvelgiant į 
geografines ir ekonomines šių regionų 
sąlygas; taigi ragina Komisiją derantis 
atsižvelgti į konkrečias ribotas atokiausių 
regionų galimybes, siekiant nepakenkti 
šių regionų vystymuisi;

Or. fr

Pakeitimas 16
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad atokiausi regionai yra 
neatskiriama Europos Sąjungos teritorijos 
dalis ir jiems turi būti taikomi visi 
prekybos susitarimai; pabrėžia, kad šių 
regionų ekonomikai svarbus žemės ūkio 
sektorius, konkuruojantis su panašiais 
Lotynų Amerikos gamintojų, kuriems 
naudingas muitų tarifų mažinimas, 
produktais; pažymi, kad pagal SESV 
349 straipsnį leidžiama pritaikyti 
Bendrijos politiką, atsižvelgiant į 
geografines ir ekonomines šių regionų 
sąlygas; ragina Komisiją derantis 
atsižvelgti į ypatingus atokiausių regionų 
interesus, siekiant nepakenkti šių regionų 
vystymuisi;

Or. es



PE452.784v01-00 12/22 AM\839149LT.doc

LT

Pakeitimas 17
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina Komisiją laikytis savo 
įsipareigojimų, prisiimtų ES cukraus 
sektoriaus vardu, ir dvišalėse bei 
daugiašalėse prekybos derybose 
panaikinti sistemingas cukrui taikomas 
nuolaidas;

Or. fr

Pakeitimas 18
Joe Higgins

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją ir toliau siekti vieno iš 
svarbiausių prioritetinių tikslų – pagal 
PPO taisykles veiksmingiau saugoti 
geografines nuorodas (GN), t. y. išplėsti 
didesnės apsaugos, šiuo metu taikomos 
vynui ir stipriems alkoholiniams gėrimams 
(Sutarties dėl intelektinės nuosavybės 
teisių aspektų, susijusių su prekyba 
(TRIPS), 23 straipsnis), taikymo sritį taip, 
kad ši apsauga būtų taikoma visoms GN, 
taip pat nustatyti pranešimo apie GN ir jų 
registravimo sistemą;

4. ragina Komisiją, norint teikti 
vartotojams patikimą ir aktualią 
informaciją apie produktus ir taip ginti 
vartotojų interesus, ir toliau siekti pagal 
PPO taisykles veiksmingiau saugoti 
geografines nuorodas (GN), t. y. išplėsti 
didesnės apsaugos, šiuo metu taikomos 
vynui ir stipriems alkoholiniams gėrimams 
(Sutarties dėl intelektinės nuosavybės 
teisių aspektų, susijusių su prekyba 
(TRIPS), 23 straipsnis), taikymo sritį taip, 
kad ši apsauga būtų taikoma visoms GN, 
taip pat nustatyti pranešimo apie GN ir jų 
registravimo sistemą;

Or. en
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Pakeitimas 19
Gianluca Susta

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina Komisiją ir toliau laikytis griežtos
pozicijos dėl GN įtraukimo į Kovos su 
klastojimu prekybos susitarimo taikymo 
sritį ir dėl GN klausimo įtraukimo į 
dvišales prekybos derybas;

5. ragina Komisiją ir toliau laikytis dar 
griežtesnės pozicijos dėl GN įtraukimo į 
Kovos su klastojimu prekybos susitarimo 
taikymo sritį ir dėl GN klausimo įtraukimo 
į dvišales prekybos derybas;

Or. it

Pakeitimas 20
Cristiana Muscardini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad dvišaliai prekybos susitarimai 
gali padėti papildyti daugiašalius procesus, 
nes sudaro sąlygas siekti pažangos 
konkrečiais klausimais, pvz., GN ir 
socialinių bei aplinkos normų klausimais;
pabrėžia, kad šiais klausimais svarbu 
laikytis nuoseklaus požiūrio įvairiuose 
dvišaliuose susitarimuose;

6. mano, kad dvišaliai prekybos susitarimai 
gali padėti papildyti daugiašalius procesus, 
t. y. užtikrinti, jog būtų laikomasi Europos 
Sąjungoje jau galiojančių vienodų darbo 
sąlygų, bendrų aplinkos taisyklių ir 
maisto saugos standartų, taip pat 
užtikrinti, kad nebūtų skatinamos tik 
tvaraus vystymosi programos; be to, 
ragina Komisiją daugiašalėse ir dvišalėse 
derybose visapusiškai atsižvelgti į 
pasyviuosius ir aktyviuosius žemės ūkio 
interesus, t. y. užtikrinti visišką 
apsauginės tarifų sistemos ir tinkamos 
paramos vietinėje rinkoje sąveiką, taip 
sudarant sąlygas mažinti gamintojų 
persikėlimą ir užtikrinti, kad gamyba būtų 
susieta su kilmės teritorijos reikalavimais 
ir sistema; 

Or. it
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Pakeitimas 21
Robert Sturdy

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad dvišaliai prekybos 
susitarimai gali padėti papildyti 
daugiašalius procesus, nes sudaro sąlygas
siekti pažangos konkrečiais klausimais, 
pvz., GN ir socialinių bei aplinkos normų 
klausimais; pabrėžia, kad šiais klausimais 
svarbu laikytis nuoseklaus požiūrio 
įvairiuose dvišaliuose susitarimuose;

6. primena, kad ES turi didelių aktyviųjų 
žemės ūkio interesų, visų pirma susijusių 
su kokybiškais perdirbtais produktais; 
mano, kad pagal dvišalius prekybos 
susitarimus su pagrindiniais prekybos 
partneriais galima sėkmingai ginti ES 
žemės ūkio produktų perdirbimo 
sektoriaus interesus eksporto srityje, o tai 
duotų didelę ekonominę naudą; be to, 
dvišaliai prekybos susitarimai gali 
papildyti daugiašalius procesus, nes 
padeda ES siekti apčiuopiamos būtinos
pažangos konkrečiais klausimais, pvz., GN 
ir socialinių bei aplinkos normų 
klausimais; pabrėžia, kad šiais klausimais 
svarbu laikytis nuoseklaus požiūrio 
įvairiuose dvišaliuose susitarimuose;

Or. en

Pakeitimas 22
Gianluca Susta

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. mano, kad dvišaliai prekybos susitarimai 
gali padėti papildyti daugiašalius procesus, 
nes sudaro sąlygas siekti pažangos 
konkrečiais klausimais, pvz., GN ir 
socialinių bei aplinkos normų klausimais; 
pabrėžia, kad šiais klausimais svarbu 
laikytis nuoseklaus požiūrio įvairiuose 
dvišaliuose susitarimuose;

6. mano, kad daugiašalių derybų pabaiga 
yra prioritetinis tikslas, kurio ES turi 
siekti; mano, kad dvišaliai prekybos 
susitarimai gali papildyti daugiašalius 
procesus, nes sudaro sąlygas siekti 
pažangos konkrečiais klausimais, pvz., GN 
ir socialinių bei aplinkos normų 
klausimais; pabrėžia, kad šiais klausimais 
svarbu laikytis nuoseklaus požiūrio 
įvairiuose dvišaliuose susitarimuose;
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Or. it

Pakeitimas 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pritaria tam, kad atnaujintos derybos 
dėl ES ir MERCOSUR asociacijos 
susitarimo, turint mintyje tai, jog toks itin 
svarbus ir 700 mln. žmonių aktualus 
asociacijos susitarimas, jei jis būtų 
sparčiai sudarytas, pagal mastą būtų 
didžiausias pasaulyje dviejų regionų 
susitarimas; taigi pabrėžia, kad Europos 
Parlamentas turėtų aktyviai dalyvauti 
visuose derybų etapuose; supranta, kad 
žemės ūkio klausimai tikriausiai bus viena 
opiausių derybų temų; pabrėžia, kad 
ilgainiui reikia užtikrinti abiem pusėms 
naudingą derybų baigtį, t. y. užtikrinti, jog 
derybose būtų visapusiškai atsižvelgta į 
aplinkos ir socialines problemas;

Or. en

Pakeitimas 24
Robert Sturdy

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad PPO derybų metu ir 
sudarydama kitus tarptautinius prekybos 
susitarimus Komisija turi siekti užtikrinti, 
jog importuojami žemės ūkio produktai 
atitiktų tokius pačius ES maisto saugos, 
gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir standartus, kokie taikomi 
Sąjungoje gaminamiems žemės ūkio 

7. pabrėžia, kad visi į ES rinką tiekiami 
vietiniai ar importuoti produktai turi ir 
toliau atitikti tuos pačius griežtus maisto 
saugos reikalavimus; kalbant apie gyvūnų 
gerovę ir aplinkos standartus, ragina 
Komisiją visokeriopai stengtis rasti 
bendrą sutarimą su trečiosiomis šalimis 
tais atvejais, kai standartai griežtesni už 
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produktams; tarptautines rekomendacijas, taip pat į 
dvišalius savo prekybos susitarimus 
įtraukti nuostatas dėl tarptautinių 
standartų patvirtinimo ir užtikrinimo, kad 
jų būtų laikomasi;

Or. en

Pakeitimas 25
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad PPO derybų metu ir 
sudarydama kitus tarptautinius prekybos 
susitarimus Komisija turi siekti užtikrinti, 
jog importuojami žemės ūkio produktai 
atitiktų tokius pačius ES maisto saugos, 
gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir standartus, kokie taikomi 
Sąjungoje gaminamiems žemės ūkio 
produktams;

7. pabrėžia, kad PPO derybų metu ir 
sudarydama kitus tarptautinius prekybos 
susitarimus Komisija turi siekti užtikrinti, 
jog galėtų būti importuojami tik tokie 
žemės ūkio produktai, kurie atitinka tokius 
pačius ES maisto saugos, gyvūnų gerovės 
ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir 
standartus, kokie taikomi Sąjungoje 
gaminamiems žemės ūkio produktams;

Or. fr

Pakeitimas 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad PPO derybų metu ir 
sudarydama kitus tarptautinius prekybos 
susitarimus Komisija turi siekti užtikrinti, 
jog importuojami žemės ūkio produktai 
atitiktų tokius pačius ES maisto saugos, 
gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir standartus, kokie taikomi 
Sąjungoje gaminamiems žemės ūkio 

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.
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produktams;

Or. en

Pakeitimas 27
Christofer Fjellner

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pabrėžia, kad PPO derybų metu ir 
sudarydama kitus tarptautinius prekybos 
susitarimus Komisija turi siekti užtikrinti, 
jog importuojami žemės ūkio produktai 
atitiktų tokius pačius ES maisto saugos, 
gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos
reikalavimus ir standartus, kokie taikomi 
Sąjungoje gaminamiems žemės ūkio 
produktams;

7. pabrėžia, kad PPO derybų metu ir 
sudarydama kitus tarptautinius prekybos 
susitarimus Komisija turi siekti užtikrinti, 
jog importuojami žemės ūkio produktai 
atitiktų tokius pačius ES maisto saugos 
reikalavimus ir standartus, kokie taikomi 
Sąjungoje gaminamiems žemės ūkio 
produktams;

Or. sv

Pakeitimas 28
Robert Sturdy

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją remti ES prekybos 
partnerius, kai pastarieji toliau stengiasi 
gerinti socialinius ir aplinkos standartus, 
siekiant užkirsti kelią ES 
konkurencingumo mažėjimui pasaulio 
žemės ūkio produktų rinkoje ir nustatyti 
nuoseklius bei išsamius minėtųjų sričių 
standartus;

Or. en
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Pakeitimas 29
Joe Higgins

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad svarbu griežtai taikyti su 
kilme susijusias lengvatines taisykles; 
ragina peržiūrėti visas prekybos lengvatas, 
Europos Sąjungos teikiamas tokioms 
šalims kaip Kinija, Indija ir Brazilija, kurių 
ekonomika sparčiai auga;

8. pabrėžia, kad svarbu griežtai taikyti su 
kilme susijusias lengvatines taisykles, 
siekiant užtikrinti besivystančių ir 
mažiausią išsivysčiusių šalių vietinės 
ekonomikos raidą, taip pat išvengti 
užsienyje įsteigtų įmonių piktnaudžiavimo 
lengvatinėmis kilmės taisyklėmis; ragina 
peržiūrėti visas prekybos lengvatas, 
Europos Sąjungos teikiamas tokioms 
šalims kaip Kinija, Indija ir Brazilija, kurių 
ekonomika sparčiai auga; primygtinai 
reikalauja, kad ši peržiūra nekenktų toms 
atitinkamų šalių visuomenės dalims, 
kurios vis dar gyvena skurdžiai ir (arba) 
gauna labai mažas pajamas;

Or. en

Pakeitimas 30
Gianluca Susta

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pabrėžia, kad svarbu griežtai taikyti su 
kilme susijusias lengvatines taisykles; 
ragina peržiūrėti visas prekybos lengvatas, 
Europos Sąjungos teikiamas tokioms
šalims kaip Kinija, Indija ir Brazilija, 
kurių ekonomika sparčiai auga;

8. pabrėžia, kad svarbu griežtai taikyti su 
kilme susijusias lengvatines taisykles; 
ragina peržiūrėti visas prekybos lengvatas, 
Europos Sąjungos teikiamas Didžiojo 
dvidešimtuko (G-20) šalims, kurių 
ekonomika sparčiai auga;

Or. it
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Pakeitimas 31
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. dar kartą pabrėžia prekybos žemės ūkio 
produktais svarbą ekonomikos raidai ir 
skurdo mažinimui besivystančiose šalyse; 
ragina ES padėti Afrikos, Karibų jūros ir 
Ramiojo vandenyno šalims prisitaikyti prie 
vis didesnės Lotynų Amerikos šalių 
konkurencijos (pietų šalių tarpusavio 
prekyba);

9. dar kartą pabrėžia neigiamas prekybos 
žemės ūkio produktais liberalizavimo 
pasekmes ekonomikos raidai ir skurdo 
mažinimui besivystančiose šalyse tol, kol 
nenustatytos bazinės visuotinės taisyklės, 
pagal kurias būtų ribojama maisto 
produktų platintojų galia, spekuliavimas 
žemės ūkio prekių rinkose ir žemės 
užėmimo reiškinys; ragina ES padėti 
Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo 
vandenyno šalims parengti vietos požiūriu 
tvarią žemės ūkio politiką ir prisitaikyti 
prie vis didesnės Lotynų Amerikos šalių 
konkurencijos (pietų šalių tarpusavio 
prekyba);

Or. en

Pakeitimas 32
Gianluca Susta

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. dar kartą pabrėžia prekybos žemės ūkio 
produktais svarbą ekonomikos raidai ir 
skurdo mažinimui besivystančiose šalyse; 
ragina ES padėti Afrikos, Karibų jūros ir 
Ramiojo vandenyno šalims prisitaikyti prie 
vis didesnės Lotynų Amerikos šalių
konkurencijos (pietų šalių tarpusavio 
prekyba);

9. dar kartą pabrėžia prekybos žemės ūkio 
produktais svarbą ekonomikos raidai ir 
skurdo mažinimui besivystančiose šalyse; 
ragina ES padėti Afrikos, Karibų jūros ir 
Ramiojo vandenyno šalims prisitaikyti prie 
vis didesnės konkurencijos pasaulyje; 

Or. it



PE452.784v01-00 20/22 AM\839149LT.doc

LT

Pakeitimas 33
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. mano esant nepriimtina tai, kad 
Komisija atnaujino derybas su 
MERCOSUR, prieš tai nesuteikusi 
galimybės viešai susipažinti su išsamiu 
poveikio vertinimu ir nepradėjusi tinkamų 
politinių diskusijų su Taryba ir 
Parlamentu; 

Or. fr

Pakeitimas 34
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
9 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9b. ragina įvertinti ir aptarti minėtųjų 
derybų pasekmių žemės ūkio šakoms ir 
ES regionams poveikį, prieš ES ir 
MERCOSUR pasikeičiant bet kokiais 
pasiūlymais dėl tarifų; 

Or. fr

Pakeitimas 35
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
9 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9c. pažymi, kad, kalbant apie žemės ūkio 
klausimus, kuriais deramasi su 
MERCOSUR, reikia užtikrinti sąsają su 
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Dohos raundu; taigi ragina Komisiją, jei 
reikia, baigti šias derybas tik po to, kai 
baigsis PPO raundas, kaip nurodyta 
Komisijos įgaliojimuose; 

Or. fr

Pakeitimas 36
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia poreikį, kad prekybos politika 
padėtų spręsti aprūpinimo maistu 
problemas; ragina labiau stebėti ir 
koordinuoti eksporto ribojimo priemones, 
siekiant neleisti padidėti jokiai būsimai 
maisto krizei.

10. pabrėžia poreikį, kad prekybos politika 
padėtų spręsti aprūpinimo maistu ir jo 
savarankiškumo problemas; ragina labiau 
stebėti biokuro programų poveikį 
aprūpinimui maistu ir jo 
savarankiškumui;

Or. en

Pakeitimas 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. pabrėžia poreikį, kad prekybos politika 
padėtų spręsti aprūpinimo maistu
problemas; ragina labiau stebėti ir 
koordinuoti eksporto ribojimo priemones, 
siekiant neleisti padidėti jokiai būsimai 
maisto krizei.

10. pabrėžia poreikį, kad prekybos politika 
padėtų spręsti maisto tiekimo saugumo
problemas; ragina labiau stebėti ir 
koordinuoti eksporto ribojimo priemones, 
siekiant neleisti padidėti jokiai būsimai 
maisto krizei.

Or. en
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Pakeitimas 38
Yannick Jadot

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. pabrėžia poreikį, kad prekybos 
politika padėtų aktyviai spręsti klimato 
kaitos problemas, kylančias dėl didelio 
masto gamybos gyvulininkystės sektoriuje
ir eksportui skirtų kultūrų auginimo; 
ragina Komisiją atliekant poveikio 
tvarumui vertinimą visuomet atsižvelgti į 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų dėl žemės ūkio rinkų 
liberalizavimo, kiekį;

Or. en

Pakeitimas 39
Marielle De Sarnez

Nuomonės projektas
10 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

10a. yra susirūpinęs dėl galimų su javais 
susijusių nuolaidų derybose su Ukraina, 
atsižvelgiant į tai, kad Ukrainos 
produkcija labai konkurencinga ir 
Ukraina jau dabar naudojasi didžiausia 
trečiosioms šalims skirtos javų (kviečių ir 
miežių) kvotos, kuriai taikomi mažesni 
tarifai, dalimi; taigi ragina Komisiją teikti 
nuosaikesnį pasiūlymą šiame sektoriuje;

Or. fr


