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Grozījums Nr. 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. pauž nožēlu par to, ka, ņemot vērā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2014.–
2020. gadam 2. izdevumu kategorijai 
noteikto maksimālo apjomu, 2016. gadā, 
visticamāk, tiks samazināti izdevumi 
praktiski visās galvenajās kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 
kategorijās, tostarp izdevumi tiešajiem 
maksājumiem un tirgus pasākumiem;

1. pauž nožēlu par to, ka, ņemot vērā 
daudzgadu finanšu shēmā (DFS) 2014.–
2020. gadam 2. izdevumu kategorijai 
noteikto maksimālo apjomu, 2016. gadā, 
visticamāk, tiks samazināti izdevumi 
praktiski visās galvenajās kopējās 
lauksaimniecības politikas (KLP) 
kategorijās, tostarp izdevumi tiešajiem 
maksājumiem un tirgus pasākumiem, 
neskatoties uz to, ka kopējās saistību un 
maksājumu apropriācijas ir palielinātas 
par attiecīgi 2,4 % un 1,6 %;

Or. pl

Grozījums Nr. 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a norāda, ka šis budžeta samazinājums 
atspoguļo jaunu KLP, kas ir orientēta uz 
tirgu un pamatojas uz pilnīgu tirgus 
liberalizāciju, radot nopietnas sekas 
Eiropas lauksaimniecībai;

Or. pt

Grozījums Nr. 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Atzinuma projekts
7. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka ārkārtas 
pasākumiem saistībā ar Krievijas noteikto 
embargo atsevišķu lauksaimniecības 
produktu importam no ES vajadzētu 
attiekties tikai uz 2015. gadu, jo Krievija 
pauda nodomu importēšanas aizliegumu 
pagarināt līdz 2016. gada sākumam; pauž 
bažas, ka tādēļ 2016. gadā būs vajadzīga 
turpmāka tirgus intervence, lai atbalstītu 
embargo skartos ES lauksaimniekus;

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka ārkārtas 
pasākumiem saistībā ar Krievijas noteikto 
embargo atsevišķu lauksaimniecības 
produktu importam no ES vajadzētu 
attiekties tikai uz 2015. gadu, jo Krievija 
pauda nodomu importēšanas aizliegumu 
pagarināt līdz 2016. gada sākumam; pauž 
bažas, ka tādēļ 2016. gadā būs vajadzīga 
turpmāka tirgus intervence, lai atbalstītu 
embargo skartos ES lauksaimniekus, īpaši 
valstīs, kas robežojas ar Krieviju;

Or. pl

Grozījums Nr. 4
Tibor Szanyi

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka ārkārtas 
pasākumiem saistībā ar Krievijas noteikto 
embargo atsevišķu lauksaimniecības 
produktu importam no ES vajadzētu 
attiekties tikai uz 2015. gadu, jo Krievija 
pauda nodomu importēšanas aizliegumu 
pagarināt līdz 2016. gada sākumam; pauž 
bažas, ka tādēļ 2016. gadā būs vajadzīga 
turpmāka tirgus intervence, lai atbalstītu 
embargo skartos ES lauksaimniekus;

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka ārkārtas 
pasākumiem saistībā ar Krievijas noteikto 
embargo atsevišķu lauksaimniecības 
produktu importam no ES vajadzētu 
attiekties tikai uz 2015. gadu, jo Krievija 
pauda nodomu importēšanas aizliegumu 
pagarināt līdz 2016. gada sākumam; 
mudina 2016. gadā veikt turpmāku tirgus 
intervenci, lai atbalstītu embargo skartos 
ES lauksaimniekus un pārtikas nozari;

Or. en
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Grozījums Nr. 5
Daniel Buda

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka ārkārtas 
pasākumiem saistībā ar Krievijas noteikto 
embargo atsevišķu lauksaimniecības 
produktu importam no ES vajadzētu 
attiekties tikai uz 2015. gadu, jo Krievija 
pauda nodomu importēšanas aizliegumu 
pagarināt līdz 2016. gada sākumam; pauž 
bažas, ka tādēļ 2016. gadā būs vajadzīga 
turpmāka tirgus intervence, lai atbalstītu 
embargo skartos ES lauksaimniekus;

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka ārkārtas 
pasākumiem saistībā ar Krievijas noteikto 
embargo atsevišķu lauksaimniecības 
produktu importam no ES vajadzētu 
attiekties tikai uz 2015. gadu, un uzskata, 
ka ārkārtas pasākumi jāattiecina arī uz 
valstīm, kuras Krievijas noteiktais 
embargo skar netieši, jo Krievija pauda 
nodomu importēšanas aizliegumu pagarināt 
līdz 2016. gada sākumam; pauž bažas, ka 
tādēļ 2016. gadā būs vajadzīga turpmāka 
tirgus intervence, lai atbalstītu embargo 
skartos ES lauksaimniekus;

Or. ro

Grozījums Nr. 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka ārkārtas 
pasākumiem saistībā ar Krievijas noteikto 
embargo atsevišķu lauksaimniecības 
produktu importam no ES vajadzētu 
attiekties tikai uz 2015. gadu, jo Krievija 
pauda nodomu importēšanas aizliegumu 
pagarināt līdz 2016. gada sākumam; pauž 
bažas, ka tādēļ 2016. gadā būs vajadzīga 
turpmāka tirgus intervence, lai atbalstītu 

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
ņemot vērā to, ka Krievija ir apstiprinājusi 
importa aizlieguma pagarināšanu līdz 
2016. gada augustam, aicina Komisiju 
īstenot visus vajadzīgos pasākumus, 
piemēram, maksimālajā apjomā 
pieejamās rezerves izmantošanu, lai visās 
lauksaimniecības jomās atbalstītu 
embargo skartos ES lauksaimniekus;
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embargo skartos ES lauksaimniekus;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
nepiekrīt Komisijas viedoklim, ka ārkārtas 
pasākumiem saistībā ar Krievijas noteikto
embargo atsevišķu lauksaimniecības 
produktu importam no ES vajadzētu 
attiekties tikai uz 2015. gadu, jo Krievija 
pauda nodomu importēšanas aizliegumu 
pagarināt līdz 2016. gada sākumam; pauž 
bažas, ka tādēļ 2016. gadā būs vajadzīga 
turpmāka tirgus intervence, lai atbalstītu 
embargo skartos ES lauksaimniekus;

7. pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā ar 
2015. gadu ir samazināti intervencei 
lauksaimniecības tirgos paredzētie līdzekļi; 
atzinīgi vērtē Komisijas lēmumu, ar kuru 
no 2015. gada 1. augusta tiks pagarināta 
atbalsta pasākumu piemērošana augļu un 
dārzeņu ražotājiem, kurus skāris Krievijas 
noteiktais embargo, un prasa, lai minētie 
pasākumi paliek spēkā tik ilgi, kamēr ir 
spēkā importa aizlieguma, un paplašināt 
to piemērošanas jomu, aptverot visas 
skartās augkopības un lopkopības 
nozares; norāda, ka īpaša uzmanība 
jāpievērš piena nozarei, jo Krievijas 
noteiktais embargo ražotājiem rada 
lielāku nedrošību tādēļ, ka palielinās cenu 
kritums kopš kvotu sistēmas atcelšanas;

Or. es

Grozījums Nr. 8
Miguel Viegas

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pauž pārsteigumu par to, ka ražotāju 
organizācijām paredzētais atbalsts ir 
ievērojami samazināts no 
EUR 541,5 miljoniem līdz 
EUR 387 miljoniem, kas ir pretrunā 
vispārējai pieejai, kura ir jaunās KLP 
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pamatā un kura paredz tās pašas ražotāju 
organizācijas atbalstīt;

Or. pt

Grozījums Nr. 9
Petri Sarvamaa

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzskata, ka ir jāizveido īpaša budžeta 
pozīcija, lai atbalstītu piena ražotājus, 
kuri cieš no Krievijas noteiktā embargo 
ilgtermiņa sekām tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzstāj uz nepieciešamību nodrošināt 
līdzekļus, lai lauksaimniekiem kompensētu 
ekonomiskos zaudējumus, kas viņiem 
radušies tirgus un sanitāro vai fitosanitāro 
krīžu dēļ, piemēram, saistībā ar Xylella 
fastidiosa, un uzsver nepieciešamību šim 
nolūkam izmantot 2. izdevumu kategorijā 
pieejamās rezerves;

8. uzstāj uz nepieciešamību nodrošināt 
līdzekļus, lai lauksaimniekiem kompensētu 
ekonomiskos zaudējumus, kas viņiem 
radušies tirgus un sanitāro vai fitosanitāro 
krīžu dēļ, piemēram, saistībā ar Xylella 
fastidiosa, un uzsver nepieciešamību šim 
nolūkam izmantot 2. izdevumu kategorijā 
pieejamās rezerves; aicina palielināt 
līdzekļus, kas vajadzīgi, lai veiktu 
intervenci piena tirgū, novēršot 
paredzamu cenu kritumu, kas izriet no 
piena kvotu sistēmas atcelšanas;

Or. pt
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Grozījums Nr. 11
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzstāj uz nepieciešamību nodrošināt 
līdzekļus, lai lauksaimniekiem kompensētu 
ekonomiskos zaudējumus, kas viņiem 
radušies tirgus un sanitāro vai fitosanitāro 
krīžu dēļ, piemēram, saistībā ar Xylella 
fastidiosa, un uzsver nepieciešamību šim 
nolūkam izmantot 2. izdevumu kategorijā 
pieejamās rezerves;

8. uzstāj uz nepieciešamību nodrošināt 
līdzekļus, lai lauksaimniekiem kompensētu 
ekonomiskos zaudējumus, kas viņiem 
radušies tirgus un sanitāro vai fitosanitāro 
krīžu dēļ, piemēram, saistībā ar Xylella 
fastidiosa, un uzsver nepieciešamību šim 
nolūkam izmantot 2. izdevumu kategorijā 
pieejamās rezerves; uzstāj, ka 
kompensācijai par izskaušanu būtu 
jāaptver arī agroekosistēmu, tostarp 
augsnes, atjaunošana, kā arī noturīgas 
bioloģiskās daudzveidības izveidošana, jo 
īpaši nodrošinot stādāmā materiāla 
ģenētisko daudzveidību, kas ideālā 
gadījumā ietver noturību vai neuzņēmību 
pret slimību vai kaitēkli; uzskata, ka 
vienam no jebkāda piešķirtā atbalsta 
mērķiem vajadzētu būt līdzsvarotām, 
bioloģiski daudzveidīgām 
agroekosistēmām un ainavām, kas ir 
mazāk uzņēmīgas pret uzbrukumiem 
nākotnē;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Atzinuma projekts
8. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

8. uzstāj uz nepieciešamību nodrošināt 
līdzekļus, lai lauksaimniekiem kompensētu 
ekonomiskos zaudējumus, kas viņiem 
radušies tirgus un sanitāro vai fitosanitāro 
krīžu dēļ, piemēram, saistībā ar Xylella 

8. uzstāj uz nepieciešamību nodrošināt 
līdzekļus, lai lauksaimniekiem kompensētu 
ekonomiskos zaudējumus, kas viņiem 
radušies tirgus un sanitāro vai fitosanitāro 
krīžu dēļ, piemēram, saistībā ar Xylella 
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fastidiosa, un uzsver nepieciešamību šim 
nolūkam izmantot 2. izdevumu kategorijā 
pieejamās rezerves;

fastidiosa, un uzsver nepieciešamību šim 
nolūkam izmantot 2. izdevumu kategorijā 
pieejamās rezerves; aicina Komisiju un 
Padomi veikt visus vajadzīgos pasākumus, 
lai novērstu situācijas pasliktināšanos 
minētajos tirgos;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Nicola Caputo

Atzinuma projekts
8. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

aicina piešķirt papildu finansējumu olīvu 
audzēšanai un olīveļļas ražošanai, lai 
lauksaimniekiem kompensētu 
zaudējumus, ko radīja Xylella fastidiosa 
uzliesmojums, veikt plašākus preventīvos 
pasākumus Eiropā, cīnīties pret šīs 
postošās slimības izplatību, pārstrukturēt 
nozari un zinātnisko izpēti galvenokārt 
vērst uz patogēna un tā pārnēsātāja izpēti;

Or. it

Grozījums Nr. 14
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
8.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

8.a kopumā norāda, ka ir vajadzīgas 
investīcijas, lai mūsu agroekosistēmas 
padarītu noturīgas pret klimata 
pārmaiņām un invazīvu sugu ienākšanas 
un izplatības, konkrētāk, ar bioloģiski 
daudzveidīgām lauksaimniecības ainavām 
un dzīvotnēm, veselīgu augsni, kurā ir 
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gan plēsēju sugas, gan ieguvējsugas, kas 
nodrošina kaitēkļu populācijas dabisku 
regulēšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par ierosināto 
samazinājumu EUR 2 miljonu apmērā 
programmai skolu apgādei ar pienu — no 
EUR 77 miljoniem apropriācijās 
2015. gadā līdz EUR 75 miljoniem 
2016. gada BP; atgādina par Parlamenta 
pieprasījumu šai programmai palielināt 
līdzekļus par EUR 20 miljoniem gadā; 
atzinīgi vērtē nelielo palielinājumu 
programmai skolu apgādei ar augļiem līdz 
EUR 150 miljoniem; uzsver, ka abas 
programmas dalībvalstīs ir izrādījušās 
lietderīgas un efektīvas un uzsver to 
nozīmi, ņemot vērā pašreizējo krīzi un to 
bērnu skaitu Savienībā, kuri nesaņem 
pilnvērtīgu uzturu;

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par ierosināto 
samazinājumu EUR 2 miljonu apmērā 
programmai skolu apgādei ar pienu — no 
EUR 77 miljoniem apropriācijās 

9. pauž nožēlu par ierosināto 
samazinājumu EUR 2 miljonu apmērā 
programmai skolu apgādei ar pienu — no 
EUR 77 miljoniem apropriācijās 
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2015. gadā līdz EUR 75 miljoniem 
2016. gada BP; atgādina par Parlamenta 
pieprasījumu šai programmai palielināt 
līdzekļus par EUR 20 miljoniem gadā; 
atzinīgi vērtē nelielo palielinājumu 
programmai skolu apgādei ar augļiem līdz 
EUR 150 miljoniem; uzsver, ka abas 
programmas dalībvalstīs ir izrādījušās 
lietderīgas un efektīvas un uzsver to 
nozīmi, ņemot vērā pašreizējo krīzi un to 
bērnu skaitu Savienībā, kuri nesaņem 
pilnvērtīgu uzturu;

2015. gadā līdz EUR 75 miljoniem 
2016. gada BP; atgādina par Parlamenta 
pieprasījumu šai programmai palielināt 
līdzekļus par EUR 20 miljoniem gadā; 
atzinīgi vērtē nelielo palielinājumu 
programmai skolu apgādei ar augļiem līdz 
EUR 150 miljoniem; uzsver, ka abas 
programmas dalībvalstīs ir izrādījušās 
lietderīgas un efektīvas, jo tās palīdz 
bērniem iemācīt veselīgus ēšanas 
ieradumus, un uzsver to nozīmi, ņemot 
vērā pašreizējo krīzi un to bērnu skaitu 
Savienībā, kuri nesaņem pilnvērtīgu 
uzturu;

Or. pl

Grozījums Nr. 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par ierosināto 
samazinājumu EUR 2 miljonu apmērā 
programmai skolu apgādei ar pienu — no 
EUR 77 miljoniem apropriācijās 
2015. gadā līdz EUR 75 miljoniem 
2016. gada BP; atgādina par Parlamenta 
pieprasījumu šai programmai palielināt 
līdzekļus par EUR 20 miljoniem gadā; 
atzinīgi vērtē nelielo palielinājumu
programmai skolu apgādei ar augļiem līdz 
EUR 150 miljoniem; uzsver, ka abas 
programmas dalībvalstīs ir izrādījušās 
lietderīgas un efektīvas un uzsver to 
nozīmi, ņemot vērā pašreizējo krīzi un to 
bērnu skaitu Savienībā, kuri nesaņem 
pilnvērtīgu uzturu;

9. pauž nožēlu par ierosināto 
samazinājumu EUR 2 miljonu apmērā 
programmai skolu apgādei ar pienu — no 
EUR 77 miljoniem apropriācijās 
2015. gadā līdz EUR 75 miljoniem 
2016. gada BP; atgādina par Parlamenta 
pieprasījumu šai programmai palielināt 
līdzekļus par EUR 20 miljoniem gadā; 
uzskata, ka nelielais palielinājums 
EUR 6 miljonu apmērā programmai skolu 
apgādei ar augļiem līdz 
EUR 150 miljoniem neapšaubāmi ir 
nepietiekams; uzsver, ka abas programmas 
dalībvalstīs ir izrādījušās lietderīgas un 
efektīvas un uzsver to nozīmi, ņemot vērā 
pašreizējo krīzi un to bērnu skaitu 
Savienībā, kuri nesaņem pilnvērtīgu 
uzturu;

Or. pt
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Grozījums Nr. 18
Jean-Paul Denanot

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par ierosināto 
samazinājumu EUR 2 miljonu apmērā 
programmai skolu apgādei ar pienu — no 
EUR 77 miljoniem apropriācijās 
2015. gadā līdz EUR 75 miljoniem 
2016. gada BP; atgādina par Parlamenta 
pieprasījumu šai programmai palielināt 
līdzekļus par EUR 20 miljoniem gadā; 
atzinīgi vērtē nelielo palielinājumu 
programmai skolu apgādei ar augļiem līdz 
EUR 150 miljoniem; uzsver, ka abas 
programmas dalībvalstīs ir izrādījušās 
lietderīgas un efektīvas un uzsver to 
nozīmi, ņemot vērā pašreizējo krīzi un to 
bērnu skaitu Savienībā, kuri nesaņem 
pilnvērtīgu uzturu;

9. pauž nožēlu par Komisijas ierosināto un 
Padomes atbalstīto samazinājumu 
EUR 2 miljonu apmērā programmai skolu 
apgādei ar pienu — no EUR 77 miljoniem 
apropriācijās 2015. gadā līdz 
EUR 75 miljoniem 2016. gada BP; 
atgādina par Parlamenta pieprasījumu šai 
programmai palielināt līdzekļus par 
EUR 20 miljoniem gadā; atzinīgi vērtē 
nelielo Komisijas ierosināto un Padomes 
atbalstīto palielinājumu programmai skolu 
apgādei ar augļiem līdz 
EUR 150 miljoniem; uzsver, ka abas 
programmas dalībvalstīs ir izrādījušās 
lietderīgas, un uzsver to nozīmi, ņemot 
vērā pašreizējo krīzi un to bērnu skaitu 
Savienībā, kuri nesaņem pilnvērtīgu 
uzturu; aicina Padomi ņemt vērā 
Parlamenta priekšlikumus, kuros tiek 
aicināts vienkāršot birokrātiskās 
procedūras attiecībā uz dalībvalstīm, lai 
palielinātu abu programmu efektivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Marc Tarabella

Atzinuma projekts
9. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

9. pauž nožēlu par ierosināto 
samazinājumu EUR 2 miljonu apmērā 
programmai skolu apgādei ar pienu — no 
EUR 77 miljoniem apropriācijās 
2015. gadā līdz EUR 75 miljoniem 
2016. gada BP; atgādina par Parlamenta 

9. pauž nožēlu par ierosināto 
samazinājumu EUR 2 miljonu apmērā 
programmai skolu apgādei ar pienu — no 
EUR 77 miljoniem apropriācijās 
2015. gadā līdz EUR 75 miljoniem 
2016. gada BP; atgādina par Parlamenta 
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pieprasījumu šai programmai palielināt 
līdzekļus par EUR 20 miljoniem gadā; 
atzinīgi vērtē nelielo palielinājumu 
programmai skolu apgādei ar augļiem līdz 
EUR 150 miljoniem; uzsver, ka abas 
programmas dalībvalstīs ir izrādījušās 
lietderīgas un efektīvas un uzsver to 
nozīmi, ņemot vērā pašreizējo krīzi un to 
bērnu skaitu Savienībā, kuri nesaņem 
pilnvērtīgu uzturu;

pieprasījumu programmai palielināt 
līdzekļus par EUR 20 miljoniem gadā, kā 
rezultātā piena programmas kopējais 
gada budžets būtu EUR 100 miljoni; 
atzinīgi vērtē nelielo palielinājumu 
programmai skolu apgādei ar augļiem līdz 
EUR 150 miljoniem gadā; uzsver, ka abas 
programmas dalībvalstīs ir izrādījušās 
lietderīgas un efektīvas, jo no tām gadā 
gūst labumu gandrīz 30 miljonu bērnu, un 
uzsver to nozīmi, jo tagad bērni ēd mazāk 
augļu un dārzeņu, dzer mazāk piena un 
palielinās bērnu aptaukošanās;

Or. fr

Grozījums Nr. 20
Jean-Paul Denanot

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a pauž nožēlu par Padomes ierosināto 
samazinājumu EUR 13,8 miljonu apmērā 
augļu un dārzeņu nozares ražotāju 
organizāciju darbības līdzekļiem, ņemot 
vērā to nozīmi pārtikas piegādes ķēdē un 
pašreizējās problēmas, ar kurām nozare 
saskaras;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Peter Jahr

Atzinuma projekts
9.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

9.a aicina skolu piena un augļu 
programmas pārcelt uz kopējās 
lauksaimniecības politikas otro pīlāru, lai 
to specifisko struktūru var labāk pielāgot, 
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pamatojoties uz reģionālajām īpatnībām 
un vajadzībām, kā arī tādējādi panāktu, 
ka programmas tiek plašāk pieņemtas un 
kļūst lietotājiem draudzīgākas;

Or. de

Grozījums Nr. 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa, lai visi ieņēmumi, kas gūti ES 
budžetā no papildu nodevas vai visiem 
citiem piešķirtajiem ieņēmumiem no 
lauksaimniecības 2014. un 2015. gadā, 
paliktu 2. izdevumu kategorijā;

10. prasa, lai visi ieņēmumi, kas gūti ES 
budžetā no papildu nodevas vai visiem 
citiem piešķirtajiem ieņēmumiem no 
lauksaimniecības 2014. un 2015. gadā, 
paliktu 2. izdevumu kategorijā; uzskata, ka 
2015. gadā iekasētās maksas par kvotu 
pārsniegšanu, jo īpaši piena nozarē, būtu 
pilnībā jāizmanto tirgus atbalstam un 
citiem atbalsta pasākumiem piena nozarē;

Or. fi

Grozījums Nr. 23
Peter Jahr

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa, lai visi ieņēmumi, kas gūti ES 
budžetā no papildu nodevas vai visiem 
citiem piešķirtajiem ieņēmumiem no 
lauksaimniecības 2014. un 2015. gadā, 
paliktu 2. izdevumu kategorijā;

10. prasa, lai visi ieņēmumi, kas gūti ES 
budžetā no papildu nodevas vai visiem 
citiem piešķirtajiem ieņēmumiem no 
lauksaimniecības 2014. un 2015. gadā, 
obligāti paliktu 2. izdevumu kategorijā;

Or. de
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Grozījums Nr. 24
James Nicholson

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa, lai visi ieņēmumi, kas gūti ES 
budžetā no papildu nodevas vai visiem 
citiem piešķirtajiem ieņēmumiem no 
lauksaimniecības 2014. un 2015. gadā, 
paliktu 2. izdevumu kategorijā;

10. prasa, lai visi ieņēmumi, kas gūti ES 
budžetā no papildu nodevas sodanaudām, 
tiktu atkārtoti investēti piena nozarē un 
lai visi citi piešķirtie ieņēmumi no 
lauksaimniecības 2014. un 2015. gadā, 
paliktu 2. izdevumu kategorijā; atzinīgi 
vērtē Komisijas priekšlikumu šos 
ieņēmumus paredzēt ELGF;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Atzinuma projekts
10. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

10. prasa, lai visi ieņēmumi, kas gūti ES 
budžetā no papildu nodevas vai visiem 
citiem piešķirtajiem ieņēmumiem no 
lauksaimniecības 2014. un 2015. gadā, 
paliktu 2. izdevumu kategorijā;

10. prasa, lai visi ieņēmumi, kas gūti ES 
budžetā no papildu nodevas sodanaudām, 
vai visi citi piešķirtie ieņēmumi no 
lauksaimniecības 2014. un 2015. gadā, 
paliktu 2. izdevumu kategorijā; atzinīgi 
vērtē Komisijas priekšlikumu šos 
ieņēmumus paredzēt ELGF;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Atzinuma projekts
11. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai 2016. gada budžetā 
lauksaimniecības nozares krīžu rezervei 
piešķirtie līdzekļi, kas vēlāk netiks iztērēti, 
pilnībā paliktu 2. izdevumu kategorijā 
nākamajam budžeta gadam 
lauksaimniekiem paredzētajiem tiešajiem 
maksājumiem, kā paredzēts Regulā (ES) 
Nr. 1306/2013;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai visi 2016. gada budžetā 
lauksaimniecības nozares krīžu rezervei 
piešķirtie līdzekļi, kas ir palikuši
neiztērēti, pilnībā paliktu 2. izdevumu 
kategorijā nākamajam budžeta gadam 
lauksaimniekiem paredzētajiem tiešajiem 
maksājumiem, kā paredzēts Regulā (ES) 
Nr. 1306/2013;

Or. pl

Grozījums Nr. 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Atzinuma projekts
11. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

11. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai 2016. gada budžetā 
lauksaimniecības nozares krīžu rezervei 
piešķirtie līdzekļi, kas vēlāk netiks iztērēti, 
pilnībā paliktu 2. izdevumu kategorijā 
nākamajam budžeta gadam 
lauksaimniekiem paredzētajiem tiešajiem 
maksājumiem, kā paredzēts Regulā (ES) 
Nr. 1306/2013;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt, lai 2016. gada budžetā 
lauksaimniecības nozares krīžu rezervei 
piešķirtie līdzekļi, kas vēlāk netiks iztērēti, 
pilnībā paliktu 2. izdevumu kategorijā 
nākamajam budžeta gadam 
lauksaimniekiem paredzētajiem tiešajiem 
maksājumiem, kā paredzēts Regulā (ES) 
Nr. 1306/2013; atkārtoti uzsver, ka 
līdzekļus, ko izmanto, lai mazinātu 
Krievijas noteiktā embargo ietekmi, 
nedrīkst ņemt no rezerves līdzekļiem, kuri 
paredzēti krīzes situācijām 
lauksaimniecības nozarē;

Or. pt

Grozījums Nr. 28
Daniel Buda

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

11.a pauž nožēlu par Padomes lēmumu 
noraidīt aicinājumu par sešiem mēnešiem 
pagarināt 2007.–2013. finanšu gada 
nacionālo lauku attīstības programmu 
finansējumu pēc 11 dalībvalstu 
pieprasījuma;

Or. ro

Grozījums Nr. 29
Peter Jahr

Atzinuma projekts
11.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

11.a norāda, ka Eiropas lauksaimniecība 
pēdējos gados ir arvien vairāk tikusi 
pakļauta krīzēm; tādēļ aicina Komisiju 
pārskatīt ārkārtas situāciju finansēšanas 
sistēmu un izveidot jaunu instrumentu, 
kas krīzes gadījumā dotu iespēju ātri 
politiski iejaukties, neapgrūtinot ikgadējos 
tiešos maksājumus;

Or. de

Grozījums Nr. 30
Miguel Viegas

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju un dalībvalstis laicīgi 
uzraudzīt lauksaimniecības produktu lielās 
cenu svārstības, kas negatīvi ietekmē 
lauksaimnieku ienākumus, un vajadzības 
gadījumā ātri un efektīvi reaģēt uz tām;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis laicīgi 
uzraudzīt lauksaimniecības produktu lielās 
cenu svārstības, kas negatīvi ietekmē 
lauksaimnieku ienākumus, īpašu 
uzmanību pievēršot piena nozarei, un 
vajadzības gadījumā ātri un efektīvi reaģēt 
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uz tām;

Or. pt

Grozījums Nr. 31
Nicola Caputo

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju un dalībvalstis laicīgi 
uzraudzīt lauksaimniecības produktu lielās 
cenu svārstības, kas negatīvi ietekmē 
lauksaimnieku ienākumus, un vajadzības 
gadījumā ātri un efektīvi reaģēt uz tām;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis laicīgi 
uzraudzīt lauksaimniecības produktu lielās 
cenu svārstības, kas negatīvi ietekmē 
lauksaimnieku ienākumus, un vajadzības 
gadījumā ātri un efektīvi reaģēt uz tām, 
dodot lauksaimniekiem nepastarpinātu 
iespēju šādas cenu svārstības novērst;

Or. it

Grozījums Nr. 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju un dalībvalstis laicīgi 
uzraudzīt lauksaimniecības produktu lielās 
cenu svārstības, kas negatīvi ietekmē 
lauksaimnieku ienākumus, un vajadzības 
gadījumā ātri un efektīvi reaģēt uz tām;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis laicīgi 
uzraudzīt lauksaimniecības produktu lielās 
cenu svārstības, kas negatīvi ietekmē 
lauksaimnieku ienākumus, un vajadzības 
gadījumā ātri un efektīvi reaģēt uz tām;
norāda, ka šāda uzraudzība būtu jāveic 
visās ražošanas nozarēs, īpašu uzmanību 
veltot mazajām un vidējām lauku 
saimniecībām;

Or. pt
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Grozījums Nr. 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Atzinuma projekts
12. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

12. aicina Komisiju un dalībvalstis laicīgi 
uzraudzīt lauksaimniecības produktu lielās
cenu svārstības, kas negatīvi ietekmē 
lauksaimnieku ienākumus, un vajadzības 
gadījumā ātri un efektīvi reaģēt uz tām;

12. aicina Komisiju un dalībvalstis laicīgi 
uzraudzīt lauksaimniecības produktu cenu 
svārstības, kas negatīvi ietekmē 
lauksaimnieku ienākumus, un vajadzības 
gadījumā ātri un efektīvi reaģēt uz tām;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Daniel Buda

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a ņem vērā piena kvotu likvidēšanas 
sekas un uzskata, ka ir vajadzīgi 
sagatavošanās pasākumi, lai izvairītos no 
tirgus nelīdzsvarotības pēc tam, kad 
2017. gada septembrī tiks atceltas cukura 
kvotas;

Or. ro

Grozījums Nr. 35
Marijana Petir

Atzinuma projekts
12.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

12.a aicina Komisiju izmantot rezervi 
krīzes situācijām lauksaimniecības 
nozarē, lai piena nozarē īstenotu krīzes 
atbalsta pasākumus; uzskata, ka šādu 
pasākumu mērķim vajadzētu būt 
palīdzībai maziem un vidējiem piena 
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ražotājiem, kuri ir vissmagāk cietuši no 
kvotu sistēmas atcelšanas 2015. gadā, un 
ka būtu jāparedz izdevumi ražošanas 
procesu tehnoloģiskai uzlabošanai un 
stimuliem ražot produktus ar pievienoto 
vērtību; 

Or. hr

Grozījums Nr. 36
Martin Häusling
Verts/ALE grupas vārdā

Atzinuma projekts
13. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

13. atzinīgi vērtē biškopības atbalstam 
piešķirto līdzekļu apmēru, jo Parlaments 
vienmēr uzskatījis biškopību par prioritāti 
lauksaimniecības nākotnei un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai;

13. atzinīgi vērtē biškopības atbalstam 
piešķirto līdzekļu apmēru, jo Parlaments 
vienmēr uzskatījis biškopību un 
funkcionālas bioloģiskās daudzveidības, 
jo īpaši apputeksnētāju un to nodrošināto 
iespēju, saglabāšanu par prioritātēm
lauksaimniecības nākotnei;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Jean-Paul Denanot

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. uzsver mērķus palielināt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju un 
ilgtspējību un prasa piešķirt līdzekļus 
minēto mērķu sasniegšanai.

14. uzsver mērķus palielināt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju un 
ilgtspējību un prasa piešķirt līdzekļus 
minēto mērķu sasniegšanai; atgādina, ka 
ar lauksaimniecības politiku var radīt 
darbvietas, tehnisku un sociālu inovāciju 
un ilgtspējīgu attīstību, jo īpaši lauku 
apvidos, kur šie mērķi veicina reģionālo 
attīstību;
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Atzinuma projekts
14. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

14. uzsver mērķus palielināt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju un
ilgtspējību un prasa piešķirt līdzekļus 
minēto mērķu sasniegšanai.

14. uzsver mērķi par Eiropas 
lauksaimniecības ilgtspējību un prasa 
piešķirt līdzekļus minēto mērķu 
sasniegšanai, īpašu uzmanību pievēršot 
budžeta līdzekļiem, kas paredzēti vietējiem 
un tuvējiem tirgiem domātas ražošanas 
atbalstam, īsiem kanāliem un vietējo tirgu 
koordinēšanai, konsolidēšanai un 
popularizēšanai;

Or. pt

Grozījums Nr. 39
Lidia Senra Rodríguez

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a uzsver nepieciešamību izveidot 
budžeta pozīciju, lai atbalstītu un atzītu to, 
ka lauksaimnieku arodbiedrību 
organizācijām Eiropā ir liela nozīme;

Or. pt

Grozījums Nr. 40
Jan Huitema

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

14.a uzskata, ka brīvprātīga modulācija 
starp lauksaimniecības budžeta I un 
II pīlāru varētu radīt konkurences 
izkropļojumus, jo (ne)tiešās subsīdijas 
tiktu nevienmērīgi sadalītas dalībvalstu 
starpā; mudina Komisiju ziņot par šo 
pasākumu iespējamo blakusietekmi, 
ņemot vērā KLP vidusposma 
pārskatīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jens Rohde

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a pauž nožēlu par to, ka ir ieviests 
elastīgums starp 1. un 2. pīlāru un līdz ar 
to Eiropas lauksaimniecības politika atkal 
tiek nacionalizēta;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a prasa iespējami drīz 28 ES 
dalībvalstīs panākt tiešo maksājumu un 
maksājumu lauku attīstībai pilnīgu 
izlīdzināšanu; norāda, ka tiešo 
maksājumu lielā nevienlīdzība dalībvalstīs 
kavē konkurētspēju, tādēļ prasa Komisijai 
uzskatīt 28 ES dalībvalstis par vienotu 
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vienību globālajā lauksaimniecības tirgū;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Peter Jahr

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a uzsver, ka konkurētspējas 
saglabāšanai ir svarīgi attīstīt jaunus 
tirgus un palielināt Eiropas 
lauksaimniecības noturību pret tirgus 
krīzēm, piemēram, Krievijas noteiktā 
embargo gadījumā; aicina finansiāli
atbalstīt tirgus attīstību, cita starpā 
izmantojot līdzekļus no papildu nodevas;

Or. de

Grozījums Nr. 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a uzsver, ka ir svarīgi, lai līdzekļi, kas 
piešķirti pētniecībai lauksaimniecības 
pārtikas produktu nozarē, īpaši no 
programmas „Apvārsnis 2020” budžeta,
paliek pilnībā pieejami nolūkā sekmēt 
inovāciju lauksaimniecības nozarē;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Marijana Petir

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

14.a aicina Komisiju palielināt 
finansējumu, kas piešķirts ES 2016. un 
2017. gada budžetā rezervei krīzes 
situācijām lauksaimniecības nozarē par 
EUR 162 000 000 gadā, kas būtu 
jāizmanto, lai īstenotu atbalsta 
pasākumus cukura nozarē un cukurbiešu 
audzētājiem, ņemot vērā to, ka 2017. gadā 
tiks atceltas ražošanas kvotas;

Or. hr

Grozījums Nr. 46
Nicola Caputo

Atzinuma projekts
14.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.a atgādina grūtības, ar kurām nācās 
saskarties iepriekšējo finanšu gadu laikā, 
kad apropriācijas tika samazinātas; 
uzskata, ka jebkurš mēģinājums 
samazināt lauksaimniecības apropriācijas 
būtu neefektīvs un pat bīstams, jo tas 
apdraudētu KLP mērķus, padarot nozari 
vēl neaizsargātāku un ievērojami vājinot 
centienus uzlabot Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju;

Or. it

Grozījums Nr. 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Atzinuma projekts
14.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.b uzskata, ka būtu jāparedz īpašas 
budžeta pozīcijas, lai atbalstītu 
lauksaimniecības produktu mazapjoma 
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pārstrādes projektus, kuri tiktu virzīti uz 
īsiem tirdzniecības kanāliem;

Or. pt

Grozījums Nr. 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Atzinuma projekts
14.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

14.c uzskata, ka būtu jāizveido budžeta 
pozīcija, lai veicinātu izplatīšanas tīklus, 
kuru pamatā ir īsi tirdzniecības kanāli.

Or. pt


