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Grozījums Nr. 1
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju stingri ievērot tai 
piešķirtās PTO sarunu pilnvaras, kurās kā 
rīcības ierobežojums noteiktas jau 
pabeigtās kopējās lauksaimniecības 
politikas reformas, ja vien līdzvērtīgas 
koncesijas tiek saņemtas no ES 
tirdzniecības partneriem; atgādina par ES 
saistībām atcelt eksporta subsīdijas ar 
stingru noteikumu, ka ES tirdzniecības 
partneri rīkojas līdzīgi attiecībā uz savām 
eksporta subsīdijām un citiem eksporta 
pasākumiem, kuriem ir līdzvērtīga 
ietekme;

1. aicina Komisiju stingri ievērot tai 
piešķirtās PTO sarunu pilnvaras, kurās kā 
rīcības ierobežojums noteiktas jau 
pabeigtās kopējās lauksaimniecības 
politikas reformas, ja vien līdzvērtīgas 
koncesijas tiek saņemtas no ES 
tirdzniecības partneriem; atgādina par ES 
saistībām atcelt eksporta subsīdijas un 
aicina ES turpināt pildīt šīs saistības 
neatkarīgi no tā, vai ES tirdzniecības 
partneri rīkojas līdzīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. aicina Komisiju stingri ievērot tai 
piešķirtās PTO sarunu pilnvaras, kurās kā 
rīcības ierobežojums noteiktas jau 
pabeigtās kopējās lauksaimniecības 
politikas reformas, ja vien līdzvērtīgas 
koncesijas tiek saņemtas no ES 
tirdzniecības partneriem; atgādina par ES 
saistībām atcelt eksporta subsīdijas ar 
stingru noteikumu, ka ES tirdzniecības 
partneri rīkojas līdzīgi attiecībā uz savām 
eksporta subsīdijām un citiem eksporta 

1. aicina Komisiju stingri ievērot tai 
piešķirtās PTO sarunu pilnvaras, kurās kā 
rīcības ierobežojums noteiktas jau 
pabeigtās kopējās lauksaimniecības 
politikas reformas, ja vien līdzvērtīgas 
koncesijas tiek saņemtas no ES 
tirdzniecības partneriem;
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pasākumiem, kuriem ir līdzvērtīga 
ietekme;

Or. sv

Grozījums Nr. 3
Joe Higgins

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a atkārtoti norāda uz lauksaimniecības 
potenciālo nozīmību nabadzības 
mazināšanā un TAM sasniegšanā 
jaunattīstības un vismazāk attīstītajās 
valstīs; uzsver, ka šo potenciālu var 
pilnībā izmantot tikai tad, ja tas atbilst 
neatkarīgas pārtikas apgādes un 
nodrošinātības ar pārtiku principiem, 
augstākajiem vides, veselības un drošības 
standartiem un ilgtspējīgas vietējās 
lauksaimniecības aizsardzībai un 
attīstībai, kas ir sīkzemnieku un mazo 
ražotāju interesēs; tādēļ prasa Komisijai 
pēc būtības pārskatīt tās lauksaimniecības 
politiku, īpašu uzmanību pievēršot 
eksporta subsīdijām un nesimetriskam 
lauksaimniecības subsīdiju sadalījumam 
ES, no kura patlaban lielāku labumu gūst 
lielie lauksaimniecības produktu ražotāji; 

Or. en

Grozījums Nr. 4
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns) 

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka PTO Dohas attīstības 
programmas sarunas par 
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lauksaimniecības produktu tirdzniecības 
liberalizāciju ir cietušas neveiksmi un ir 
viens no galvenajiem Dohas attīstības 
programmas ilgstošā strupceļa cēloņiem; 
aicina Komisiju iesniegt PTO dalībvalstīm 
priekšlikumu attiecībā uz jaunas sistēmas 
izveidi sarunām par lauksaimniecības 
produktu tirdzniecību un nosacījumiem 
minētās sadaļas izslēgšanai no Dohas 
attīstības programmas;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atgādina, ka 2003. gada KLP reforma un 
2008. gada „Veselības pārbaude” liecina 
par ES reformu saistību nopietnību, 
paredzot līdzīgus Dohas sarunu kārtas 
rezultātus, taču joprojām sagaida 
līdzvērtīgas koncesijas no ES tirdzniecības 
partneriem;

2. atgādina, ka 2003. gada KLP reforma un 
2008. gada „Veselības pārbaude” lielā 
mērā bija pamatota, paredzot Dohas 
sarunu kārtas iespējamos rezultātus, kurus, 
ņemot vērā šīs Dohas sarunu kārtas 
neveiksmīgo iznākumu, vairs nevar 
uzskatīt par pamatojumu un kuri ir
jāpielāgo saskaņā ar ilgtspējīgas ES 
lauksaimniecības nākotnes vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Joe Higgins

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu 
tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti 
divdesmit gadus ieilguši PTO strīdi un 

svītrots
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kurš uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā; 
atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to 
PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar tropu produktiem un 
attiecīgajām preferencēm; uzskata, ka ar 
šo nolīgumu arī konsolidē ES nostāju 
lauksaimniecības jomā Dohas sarunu 
kārtā; aicina ES izmantot šo nozīmīgo 
sasniegumu, lai sekmētu PTO sarunu 
turpmāko attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu 
tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti 
divdesmit gadus ieilguši PTO strīdi un 
kurš uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā; 
atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to 
PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar tropu produktiem un 
attiecīgajām preferencēm; uzskata, ka ar 
šo nolīgumu arī konsolidē ES nostāju 
lauksaimniecības jomā Dohas sarunu 
kārtā; aicina ES izmantot šo nozīmīgo 
sasniegumu, lai sekmētu PTO sarunu 
turpmāko attīstību;

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 8
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu 
tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti divdesmit 
gadus ieilguši PTO strīdi un kurš 
uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā;
atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to 
PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar tropu produktiem un 
attiecīgajām preferencēm; uzskata, ka ar 
šo nolīgumu arī konsolidē ES nostāju 
lauksaimniecības jomā Dohas sarunu 
kārtā; aicina ES izmantot šo nozīmīgo 
sasniegumu, lai sekmētu PTO sarunu 
turpmāko attīstību;

3. atzīmē, ka ar nolīgumu par banānu 
tirdzniecību ir atrisināti divdesmit gadus 
ieilguši PTO strīdi; pauž nožēlu, ka ar šo 
nolīgumu soda ES lauksaimniecības 
nozari, kura jau tā ir nonākusi 
nelabvēlīgākā situācijā, jo īpaši ES 
attālākie reģioni; aicina paredzēt 
kompensāciju, kas ir samērīga ar ES 
ražotāju saistībām nodrošināt kvalitatīvus 
produktus, kuru ražošanā ievēroti stingri 
sociālie un vides aizsardzības standarti;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu 
tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti divdesmit 
gadus ieilguši PTO strīdi un kurš
uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā; 
atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to 
PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar tropu produktiem un 
attiecīgajām preferencēm; uzskata, ka ar 

3. ņem vērā nolīgumu par banānu 
tirdzniecību un atzinīgi vērtē to, ka ir 
noslēdzies viens no tehniski 
vissarežģītākajiem, politiski jutīgākajiem 
un nozīmīgākajiem tirdzniecības strīdiem, 
kāds jebkad ir bijis jāizskata PTO;
panāktais nolīgums ir uzskatāms par soli 
uz noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā, pat ja 
tas pilnībā nenodrošina pušu likumīgo 
interešu samierināšanu; 
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šo nolīgumu arī konsolidē ES nostāju 
lauksaimniecības jomā Dohas sarunu 
kārtā; aicina ES izmantot šo nozīmīgo 
sasniegumu, lai sekmētu PTO sarunu 
turpmāko attīstību;

Or. it

Grozījums Nr. 10
Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato Adrover, Juan 
Fernando López Aguilar

Atzinuma projekts
3. punkts 

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu 
tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti divdesmit 
gadus ieilguši PTO strīdi un kurš
uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā;
atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to 
PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar tropu produktiem un attiecīgajām 
preferencēm; uzskata, ka ar šo nolīgumu 
arī konsolidē ES nostāju 
lauksaimniecības jomā Dohas sarunu 
kārtā; aicina ES izmantot šo nozīmīgo 
sasniegumu, lai sekmētu PTO sarunu 
turpmāko attīstību;

3. atzinīgi vērtē to, ka ar nolīgumu par 
banānu tirdzniecību ir atrisināti divdesmit 
gadus ieilguši PTO strīdi un tas ir
uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā, un tas 
vienlaikus varētu sniegt nozīmīgu 
ieguldījumu to PTO sarunu jautājumu 
risināšanā, kas saistīti ar tropu produktiem 
un attiecīgajām preferencēm; uzskata, ka ir 
jāņem vērā Kopienas ražotāju un ĀKK 
ražotāju intereses, jo īpaši plānotajās 
tirdzniecības sarunās, lai šī nozare, kas 
nodrošina daudz darba vietu, netiktu 
vājināta;

Or. es

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

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu 
tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti divdesmit 
gadus ieilguši PTO strīdi un kurš 
uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā; 
atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to 
PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar tropu produktiem un attiecīgajām 
preferencēm; uzskata, ka ar šo nolīgumu 
arī konsolidē ES nostāju 
lauksaimniecības jomā Dohas sarunu 
kārtā; aicina ES izmantot šo nozīmīgo 
sasniegumu, lai sekmētu PTO sarunu 
turpmāko attīstību;

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu 
tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti divdesmit 
gadus ieilguši PTO strīdi un kurš 
uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā; 
atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to 
PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar tropu produktiem un attiecīgajām 
preferencēm; tomēr uzskata, ka 
nākamajās tirdzniecības sarunās ir jāņem 
vērā Kopienas ražotāju un to ĀKK 
partneru intereses, lai šīs nozares, kurās 
ir daudz darba vietu, netiktu vājinātas;

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu 
tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti divdesmit 
gadus ieilguši PTO strīdi un kurš 
uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā; 
atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to 
PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar tropu produktiem un attiecīgajām 
preferencēm; uzskata, ka ar šo nolīgumu 
arī konsolidē ES nostāju 
lauksaimniecības jomā Dohas sarunu 
kārtā; aicina ES izmantot šo nozīmīgo 
sasniegumu, lai sekmētu PTO sarunu 
turpmāko attīstību;

3. atzinīgi vērtē nolīgumu par banānu 
tirdzniecību, ar kuru ir atrisināti divdesmit 
gadus ieilguši PTO strīdi un kurš 
uzskatāms par nozīmīgu soli uz 
noteikumiem balstītas daudzpusējas 
tirdzniecības sistēmas konsolidācijā; 
atzīmē, ka nolīgums par banānu 
tirdzniecību ir nozīmīgs ieguldījums to 
PTO sarunu jautājumu risināšanā, kas 
saistīti ar tropu produktiem un attiecīgajām 
preferencēm; uzskata, ka līdzīgās sarunās 
nākotnē ir jāņem vērā visattālāko reģionu 
intereses;
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Or. en

Grozījums Nr. 13
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda uz iniciatīvām cukura nozarē, 
kura ir palielinājusi savu konkurētspēju, 
vienlaikus uzlabojot vides ilgtspējības 
rādītājus un sniedzot ieguldījumu ES 
attīstības programmā — piešķirot 
preferences ĀKK un vismazāk attīstītajām 
valstīm; 

Or. en

Grozījums Nr. 14
Laima Liucija Andrikienė

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka visi starptautiskie 
tirdzniecības nolīgumi attiecas arī uz 
attālākajiem reģioniem, kas ir 
neatņemama ES teritorijas daļa; uzsver, 
ka šo reģionu trauslās ekonomikas 
pamatā ir lauksaimniecība un to ražošana 
ir identiska Latīņamerikas partneru 
ražošanai, tādēļ to apdraud zemāki ārējie 
tarifi; atgādina, ka Lisabonas līguma 
349. pants ļauj pielāgot Kopienas politiku 
minēto reģionu ģeogrāfiskajām un 
ekonomikas īpatnībām; tādēļ aicina 
Komisiju sarunās ņemt vērā attālāko 
reģionu īpašos ierobežojumus, lai netiktu 
traucēta to attīstība;
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Or. en

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

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka attālākie reģioni ir 
neatņemama ES teritorijas daļa un ka visi 
starptautiskie tirdzniecības nolīgumi 
attiecas arī uz šiem reģioniem; uzsver, ka 
to trauslās ekonomikas pamatā 
galvenokārt ir lauksaimniecība un ka to 
ražošana aptver tās pašas jomas, kurās jo 
īpaši strādā Latīņamerikas partneri, tādēļ 
to apdraud zemāki muitas tarifi; norāda, 
ka Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 349. pants ļauj pielāgot Kopienas 
politiku minēto reģionu ģeogrāfiskajām 
un ekonomikas īpatnībām; tādēļ aicina 
Komisiju sarunās ņemt vērā attālāko 
reģionu īpašos ierobežojumus, lai netiktu 
traucēta to attīstība;

Or. fr

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

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka attālākie reģioni ir 
neatņemama Eiropas Savienības 
teritorijas daļa un uz tiem pilnībā 
jāattiecina tirdzniecības nolīgumi; uzsver, 
ka lauksaimniecības nozarei to 
ekonomikā ir ļoti nozīmīga loma, taču tai 
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ir jākonkurē ar līdzīgiem Latīņamerikas 
ražotāju produktiem, kuri ir labvēlīgākā 
situācijā, jo uz tiem attiecas samazināti 
muitas tarifi; atzīmē, ka LESD 349. pants 
ļauj koriģēt Kopienas politiku, lai to 
pielāgotu minēto reģionu ģeogrāfiskajām 
un ekonomikas īpatnībām; aicina 
Komisiju sarunās ņemt vērā attālāko 
reģionu īpašās intereses, lai netiktu skarta 
šo reģionu attīstība;

Or. es

Grozījums Nr. 17
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b aicina Komisiju pildīt tās saistības ES 
cukura nozares vārdā un divpusējās un 
daudzpusējās tirdzniecības sarunās izbeigt 
piemērot cukuram sistemātiskas 
koncesijas;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Joe Higgins

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju kā vienu no tās 
galvenajām prioritātēm turpināt centienus 
PTO panākt efektīvāku ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, uz visām šīm 
norādēm attiecinot augstāku aizsardzības 
līmeni, kāds patlaban attiecas uz vīniem un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem 

4. aicina Komisiju nolūkā aizsargāt 
patērētāju intereses, sniedzot tiem 
uzticamu un atbilstošu informāciju par 
produktu, turpināt centienus PTO panākt 
efektīvāku ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, uz visām šīm norādēm 
attiecinot augstāku aizsardzības līmeni, 
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(Nolīguma par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem 23. pants);

kāds patlaban attiecas uz vīniem un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem 
(Nolīguma par intelektuālā īpašuma tiesību 
komercaspektiem 23. pants);

Or. en

Grozījums Nr. 19
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina Komisiju saglabāt stingru nostāju 
attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
iekļaušanu viltošanas novēršanas 
tirdzniecības nolīguma darbības jomā un 
divpusējās tirdzniecības sarunās;

5. aicina Komisiju saglabāt vēl stingrāku
nostāju attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu iekļaušanu viltošanas novēršanas 
tirdzniecības nolīguma darbības jomā un 
divpusējās tirdzniecības sarunās;

Or. it

Grozījums Nr. 20
Cristiana Muscardini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka divpusējie tirdzniecības 
nolīgumi var sekmīgi papildināt 
daudzpusējos procesus, ļaujot sekmīgāk 
risināt konkrētus jautājumus, piemēram, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un 
sociālās un vides aizsardzības normas;
uzsver, ka dažādajos divpusējos 
nolīgumos ir svarīga saskaņota pieeja 
šiem jautājumiem;

6. uzskata, ka divpusējie tirdzniecības 
nolīgumi var sekmīgi papildināt 
daudzpusējos procesus, nodrošinot 
vienlīdzīgus nodarbinātības apstākļus, 
vienotus vides aizsardzības noteikumus un 
pārtikas drošības standartus, kuri jau ir 
spēkā Eiropas Savienībā, un izvairoties 
atbalstīt tikai ilgtspējīgas attīstības 
programmas. 
Uzstāj, lai Komisija daudzpusējās un 
divpusējās tirdzniecības sarunās pilnībā 
ņemtu vērā arī aizstāvības intereses un 
agresīvas intereses lauksaimniecības 



PE452.784v01-00 14/23 AM\839149LV.doc

LV

jomā, nodrošinot pilnīgu mijiedarbību 
starp aizsargājošu tarifu sistēmu un 
piemērotu iekšējā tirgus atbalstu, ar ko 
var samazināt ražotāju uzņēmumu 
pārvietošanu un nodrošināt, ka ražošana 
ir saistīta ar izcelsmes teritorijas prasībām 
un struktūru; 

Or. it

Grozījums Nr. 21
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka divpusējie tirdzniecības 
nolīgumi var sekmīgi papildināt 
daudzpusējos procesus, ļaujot sekmīgāk 
risināt konkrētus jautājumus, piemēram, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un sociālās 
un vides aizsardzības normas; uzsver, ka 
dažādajos divpusējos nolīgumos ir svarīga 
saskaņota pieeja šiem jautājumiem;

6. atgādina, ka ES ir būtiskas un aktīvas 
intereses lauksaimniecības jomā, jo īpaši 
attiecībā uz augstas kvalitātes pārstrādes 
produktiem; uzskata, ka divpusēji 
tirdzniecības nolīgumi ar svarīgākajiem 
tirdzniecības partneriem var veiksmīgi 
sekmēt ES lauksaimniecības un pārtikas 
nozares eksporta intereses, nodrošinot 
būtiskus saimnieciskos labumus. Turklāt 
divpusējie nolīgumi var papildināt 
daudzpusējos procesus, palīdzot ES gūt 
nozīmīgus un nepieciešamus panākumus, 
risinot konkrētus jautājumus, piemēram, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un sociālās 
un vides aizsardzības normas; uzsver, ka 
dažādajos divpusējos nolīgumos ir svarīga 
saskaņota pieeja šiem jautājumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka divpusējie tirdzniecības 
nolīgumi var sekmīgi papildināt 
daudzpusējos procesus, ļaujot sekmīgāk 
risināt konkrētus jautājumus, piemēram, 
ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un sociālās 
un vides aizsardzības normas; uzsver, ka 
dažādajos divpusējos nolīgumos ir svarīga 
saskaņota pieeja šiem jautājumiem;

6. uzskata, ka daudzpusējo sarunu 
pabeigšana ir prioritārs mērķis, kuru ES 
vajadzētu censties sasniegt; uzskata, ka 
divpusējie tirdzniecības nolīgumi var 
papildināt daudzpusējos procesus, ļaujot 
sekmīgāk risināt konkrētus jautājumus, 
piemēram, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes 
un sociālās un vides aizsardzības normas; 
uzsver, ka dažādajos divpusējos nolīgumos 
ir svarīga saskaņota pieeja šiem 
jautājumiem;

Or. it

Grozījums Nr. 23
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atbalsta sarunu atsākšanu par ES un 
Mercosur asociācijas nolīgumu, ņemot 
vērā, ka šāda veida asociācijas nolīgums, 
kuram ir milzīga nozīme un kurš skar 
700 miljonus cilvēku, drīzas noslēgšanas 
gadījumā būtu pasaulē visvērienīgākais 
divu reģionu nolīgums, un tāpēc uzsver, 
ka Eiropas Parlaments būtu cieši 
jāiesaista visos sarunu posmos; apzinās, 
ka lauksaimniecības jautājumi, 
visticamāk, būs viena no aktuālākajām 
sarunu tēmām; uzsver, ka abām pusēm 
galarezultātā jāpanāk līdzsvarots 
rezultāts, nodrošinot, ka sarunās pilnībā 
tiek ņemti vērā uzdevumi vides un 
sociālajā jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 24
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka PTO sarunās un sarunās par 
citu starptautisku tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanu Komisijai jācenšas panākt, lai 
ievedamie lauksaimniecības produkti 
atbilstu tādām pašām ES prasībām un 
standartiem pārtikas nekaitīguma, 
dzīvnieku labturības un vides aizsardzības 
jomā kā tās, ko piemēro Eiropas 
Savienībā ražotiem lauksaimniecības 
produktiem;

7. uzsver, ka visiem vietējiem vai ievestiem 
produktiem, kurus pārdod ES teritorijā, ir 
jāatbilst vienādi stingrām pārtikas 
nekaitīguma prasībām. Dzīvnieku 
labturības un vides standartu aspektā 
aicina Komisiju darīt visu iespējamo, lai 
veicinātu savstarpējo saprašanos ar 
trešām valstīm, kurās šo jomu standarti 
atpaliek no starptautiskiem ieteikumiem, 
kā arī iekļaut noteikumus par 
starptautisko standartu pieņemšanu un 
īstenošanu divpusējos tirdzniecības 
nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka PTO sarunās un sarunās par 
citu starptautisku tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanu Komisijai jācenšas panākt, lai 
ievedamie lauksaimniecības produkti
atbilstu tādām pašām ES prasībām un 
standartiem pārtikas nekaitīguma, 
dzīvnieku labturības un vides aizsardzības 
jomā kā tās, ko piemēro Eiropas Savienībā 
ražotiem lauksaimniecības produktiem;

7. uzsver, ka PTO sarunās un sarunās par 
citu starptautisku tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanu Komisijai jācenšas panākt, lai 
būtu atļauts ievest tikai tādus 
lauksaimniecības produktus, kuri atbilst
tādām pašām ES prasībām un standartiem 
pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku labturības 
un vides aizsardzības jomā kā tās, ko 
piemēro Eiropas Savienībā ražotiem 
lauksaimniecības produktiem;

Or. fr



AM\839149LV.doc 17/23 PE452.784v01-00

LV

Grozījums Nr. 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka PTO sarunās un sarunās par 
citu starptautisku tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanu Komisijai jācenšas panākt, lai 
ievedamie lauksaimniecības produkti 
atbilstu tādām pašām ES prasībām un 
standartiem pārtikas nekaitīguma, 
dzīvnieku labturības un vides aizsardzības 
jomā kā tās, ko piemēro Eiropas Savienībā 
ražotiem lauksaimniecības produktiem;

7. uzsver, ka PTO sarunās un sarunās par 
citu starptautisku tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanu Komisijai jācenšas panākt, lai 
ievedamie lauksaimniecības produkti 
atbilstu tādām pašām ES prasībām un 
standartiem pārtikas nekaitīguma, 
dzīvnieku labturības standartu un vides 
aizsardzības jomā kā tās, ko piemēro 
Eiropas Savienībā ražotiem 
lauksaimniecības produktiem; 

Or. en

Grozījums Nr. 27
Christofer Fjellner

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. uzsver, ka PTO sarunās un sarunās par 
citu starptautisku tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanu Komisijai jācenšas panākt, lai 
ievedamie lauksaimniecības produkti 
atbilstu tādām pašām ES prasībām un 
standartiem pārtikas nekaitīguma, 
dzīvnieku labturības un vides aizsardzības
jomā kā tās, ko piemēro Eiropas Savienībā 
ražotiem lauksaimniecības produktiem;

7. uzsver, ka PTO sarunās un sarunās par 
citu starptautisku tirdzniecības nolīgumu 
noslēgšanu Komisijai jācenšas panākt, lai 
ievedamie lauksaimniecības produkti 
atbilstu tādām pašām ES prasībām un 
standartiem pārtikas nekaitīguma jomā kā 
tās, ko piemēro Eiropas Savienībā ražotiem 
lauksaimniecības produktiem;

Or. sv
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Grozījums Nr. 28
Robert Sturdy

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aicina Komisiju atbalstīt ES 
tirdzniecības partnerus to centienos 
uzlabot sociālos un vides standartus, lai 
tādējādi novērstu ES konkurētspējas 
mazināšanos pasaules lauksaimnieciskajā 
ražošanā un panāktu konsekventus un 
visaptverošus standartus šajās jomās;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Joe Higgins

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi stingri piemērot 
preferenciālas izcelsmes noteikumus; 
aicina pārskatīt visas tirdzniecības 
preferences, ko Eiropas Savienība 
piešķīrusi tādām jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm kā Ķīna, Indija un 
Brazīlija;

8. uzsver, ka ir svarīgi stingri piemērot 
preferenciālas izcelsmes noteikumus, lai 
nodrošinātu vietējās ekonomikas attīstību 
jaunattīstības un vismazāk attīstītajās 
valstīs un lai izvairītos no tā, ka ārzemju 
uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto 
preferenciālas izcelsmes noteikumus; 
aicina pārskatīt visas tirdzniecības 
preferences, ko Eiropas Savienība 
piešķīrusi tādām jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm kā Ķīna, Indija un 
Brazīlija; stingri uzstāj, lai šāda 
pārskatīšana nekaitētu tām sabiedrības 
daļām šajās valstīs, kuras vēl arvien dzīvo 
nabadzībā un/vai iztiek ar ļoti maziem 
ienākumiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzsver, ka ir svarīgi stingri piemērot 
preferenciālas izcelsmes noteikumus; 
aicina pārskatīt visas tirdzniecības 
preferences, ko Eiropas Savienība 
piešķīrusi tādām jaunajām tirgus 
ekonomikas valstīm kā Ķīna, Indija un 
Brazīlija;

8. uzsver, ka ir svarīgi stingri piemērot 
preferenciālas izcelsmes noteikumus; 
aicina pārskatīt visas tirdzniecības 
preferences, ko Eiropas Savienība 
piešķīrusi tām jaunajām tirgus ekonomikas 
valstīm, kuras ietilpst G-20 valstu grupā;

Or. it

Grozījums Nr. 31
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atkārtoti atzīmē, ka lauksaimniecības 
preču tirdzniecība ir ļoti svarīga 
jaunattīstības valstu ekonomikas attīstības 
sekmēšanai un nabadzības novēršanai; 
aicina ES palīdzēt ĀKK valstīm pielāgoties 
aizvien pieaugošajai Latīņamerikas valstu 
konkurencei (dienvidu valstu savstarpējā 
tirdzniecībā);

9. atkārtoti atzīmē negatīvo ietekmi, kādu
lauksaimniecības preču tirdzniecības
liberalizācija atstāj uz ekonomikas 
attīstību un nabadzības novēršanu 
jaunattīstības valstīs, ņemot vērā to, ka 
nav ieviesti svarīgi pasaules mēroga 
pamatnoteikumi, ar kuriem tiktu 
ierobežota pārtikas izplatītāju vara, 
spekulācijas lauksaimniecības preču 
tirgos un „zemes sagrābšanas” parādība; 
aicina ES palīdzēt ĀKK valstīm izstrādāt 
ilgtspējīgas vietējas lauksaimniecības 
politikas virzienus un pielāgoties aizvien 
pieaugošajai Latīņamerikas valstu 
konkurencei (dienvidu valstu savstarpējā 
tirdzniecībā);

Or. en
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Grozījums Nr. 32
Gianluca Susta

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. atkārtoti atzīmē, ka lauksaimniecības 
preču tirdzniecība ir ļoti svarīga 
jaunattīstības valstu ekonomikas attīstības 
sekmēšanai un nabadzības novēršanai; 
aicina ES palīdzēt ĀKK valstīm pielāgoties 
aizvien pieaugošajai Latīņamerikas valstu
konkurencei (dienvidu valstu savstarpējā 
tirdzniecībā);

9. atkārtoti atzīmē, ka lauksaimniecības 
preču tirdzniecība ir ļoti svarīga
jaunattīstības valstu ekonomikas attīstības 
sekmēšanai un nabadzības novēršanai; 
aicina ES palīdzēt ĀKK valstīm pielāgoties 
aizvien pieaugošajai pasaules mēroga
konkurencei; 

Or. it

Grozījums Nr. 33
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a uzskata par nepieņemamu to, ka 
Komisija atsāk sarunas ar Mercosur, 
nepadarot publiski pieejamu detalizētu 
ietekmes novērtējumu un neiesaistoties 
pienācīgās politiskās debatēs ar Padomi 
un Parlamentu; 

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
9.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

9.b aicina veikt ietekmes novērtējumu par 
to, kādas būs šo sarunu sekas uz 
lauksaimniecības tīkliem un ES 
reģioniem, un apspriest šo novērtējumu 
vēl pirms notiek jebkāda tarifu 
piedāvājumu apmaiņa starp ES un 
Mercosur; 

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
9.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.c ņemot vērā lauksaimniecības 
jautājumus sarunās ar Mercosur, norāda, 
ka ir nepieciešams tās saistīt ar Dohas 
sarunu kārtu; tāpēc aicina Komisiju 
nepieciešamības gadījumā pabeigt šīs 
sarunas tikai pēc PTO sarunu kārtas 
beigām, kā noteikts tās pilnvarās; 

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka tirdzniecības politikai ir 
jāsekmē nodrošinātības ar pārtiku 
problēmu risināšana; aicina vairāk 
pārraudzīt un saskaņot eksporta 
ierobežojumu pasākumus, lai novērstu 

10. uzsver, ka tirdzniecības politikai ir 
jāsekmē nodrošinātības ar pārtiku un 
neatkarīgas pārtikas apgādes problēmu 
risināšana; aicina vairāk pārraudzīt 
agrodegvielas sistēmu ietekmi uz 
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nākotnē iespējamas pārtikas krīzes 
paasināšanos.

nodrošinātību ar pārtiku un neatkarīgu 
pārtikas apgādi;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. uzsver, ka tirdzniecības politikai ir 
jāsekmē nodrošinātības ar pārtiku
problēmu risināšana; aicina vairāk 
pārraudzīt un saskaņot eksporta 
ierobežojumu pasākumus, lai novērstu 
nākotnē iespējamas pārtikas krīzes 
paasināšanos.

10. uzsver, ka tirdzniecības politikai ir 
jāsekmē pārtikas piegāžu drošības 
problēmu risināšana; aicina vairāk 
pārraudzīt un saskaņot eksporta 
ierobežojumu pasākumus, lai novērstu 
nākotnē iespējamas pārtikas krīzes 
paasināšanos.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Yannick Jadot

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a uzsver, ka ar tirdzniecības politiku ir 
aktīvāk jārisina tās ar klimata pārmaiņām 
saistītās problēmas, kuru izcelsme ir liela 
mēroga rūpnieciska lopkopība un 
eksportam paredzētu kultūru sējumi; 
aicina Komisiju ilgtspējas ietekmes 
novērtējumos iekļaut arī aspektus, kuri 
saistās ar siltumnīcefekta gāzu emisijām 
lauksaimniecības tirgu liberalizācijas 
rezultātā.

Or. en
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Grozījums Nr. 39
Marielle De Sarnez

Atzinuma projekts
10.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

10.a pauž bažas par labības koncesiju 
izredzēm sarunās ar Ukrainu, ņemot vērā 
to, ka Ukrainas ražošana ir ļoti 
konkurētspējīga un ka Ukraina jau ir 
galvenais to graudu kvotu izmantotājs 
(kvieši un mieži), kuras ar samazinātiem 
tarifiem piedāvā trešām valstīm; tāpēc 
aicina Komisiju ierobežot savu 
piedāvājumu šajā jomā;

Or. fr


