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8.3.2018 A8-0048/50 

Grozījums Nr.  50 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

101. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

101. apstiprina, ka modernizētai kopējai 

lauksaimniecības politikai ir būtiska 

nozīme attiecībā uz pārtikas 

nodrošinājumu un pārtikas apgādes 

autonomiju, lauku teritoriju apdzīvotības 

un nodarbinātības saglabāšanu, 

ilgtspējīgu attīstību, vides, 

lauksaimniecības un mežsaimniecības 

ilgtspēju un veselīgu, kvalitatīvu pārtikas 

produktu nodrošināšanu Eiropas 

iedzīvotājiem par pieņemamu cenu; 

norāda, ka ir palielinājušās pārtikas 

vajadzības un veselīguma prasības un 

gluži tāpat arī nepieciešamība atbalstīt 

lauksaimnieku pāreju uz videi 

draudzīgāku lauksaimniecības praksi un 

risināt ar klimata pārmaiņām saistītās 

problēmas; uzsver, ka ir jāatbalsta 

lauksaimnieku ienākumu drošība un 

jānostiprina saikne starp KLP un 

sabiedrisko labumu nodrošināšanu; 

uzsver, ka KLP ir viena no visdziļāk 

integrētajām politikas jomām, kas 

galvenokārt tiek finansēta ES līmenī un 

tādējādi aizstāj valstu izdevumus; 

101. uzsver to, ka ir vajadzīga 

ilgtspējīga lauksaimniecības politika un 

apstiprina, ka modernizētai kopējai 

lauksaimniecības politikai (KLP) ir būtiska 

nozīme attiecībā uz tās mērķu 

sasniegšanu, kā noteikts Līgumos; uzsver 

nepieciešamību nodrošināt to, ka ar 

izdevumiem KLP jomā faktiski tiek 

sasniegti noteiktie mērķi; šajā sakarībā 

uzsver to, ka visās politikas jomās ir 

vajadzīga lielāka saskaņotība, lai uzlabotu 

dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un 

instrumentus, kas šim nolūkam ir 

izveidoti KLP satvarā; norāda, ka 

pētniecības un izstrādes infrastruktūras 

atjaunošana, modernizācija un 

paplašināšana, kā arī atbalsts pienācīgai 

tālākizglītībai ir pamatelementi, ar kuriem 

tiek stimulēta inovācija un atbalstīta 

pāreja uz ilgtspējīgāku un klimatam 

draudzīgāku lauksaimniecības praksi, kas 

garantē pārtikas nodrošinājumu un 

nekaitīgumu; atzinīgi vērtē Komisijas 

paziņojumā “Pārtikas un 

lauksaimniecības nākotne” izklāstīto 

stratēģisko pieeju par lielāka elastīguma 

nodrošināšanu dalībvalstīm, kas ļautu 

tām rast piemērotus līdzekļus, lai 

visefektīvākajā veidā virzītu savas 

lauksaimniecības nozares attīstību tā, ka 

tiek sasniegti kopējie mērķi vides jomā; 

turklāt uzsver to, ka ir jānostiprina saikne 
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starp KLP un tādu sabiedrisko labumu 

nodrošināšanu, kuri sniedz patiesu 

pievienoto vērtību; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Grozījums Nr.  51 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

102. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

102. uzsver, ka ES-27 paredzētais KLP 

budžets nākamajā DFS salīdzināmās cenās 

būtu jāsaglabā vismaz pašreizējā līmenī; 

uzsver, ka jauno problēmjautājumu 

risināšanai nākamajā KLP būs vajadzīgs 

pietiekams finanšu piešķīrums, kurš 

noteikts, pamatojoties uz pašreizējās 

politikas un turpmāko vajadzību analīzi; 

uzsver, ka tiešie maksājumi nepārprotami 

rada ES pievienoto vērtību un nostiprina 

vienoto tirgu, novēršot konkurences 

kropļojumus starp dalībvalstīm; šajā 

sakarībā iebilst pret jebkāda veida 

renacionalizāciju un jebkādu valsts 

līdzfinansējumu tiešajiem maksājumiem; 

uzsver nepieciešamību turpināt pasākumus, 

kas paredzēti ražošanas saglabāšanai īpaši 

jutīgām teritorijām būtiskās nozarēs, 

reformēt krīzes rezervi lauksaimniecības 

jomā, palielināt finansējumu atbilstoši 

reakcijai uz dažādajām cikliskajām 

krīzēm sensitīvās nozarēs, radīt jaunus 

instrumentus, kas spēj mazināt cenu 

svārstīgumu, un palielināt finansējumu 

attālu un salu reģionu īpašo attīstības 

problēmu pārvarēšanas programmai 

(POSEI); aicina Komisiju turpināt tiešo 

maksājumu konverģences procesu un 
nodrošināt vajadzīgo finansiālo un tiesisko 

regulējumu attiecībā uz pārtikas apgādes 

ķēdi, lai cīnītos pret negodīgu tirdzniecības 

102. uzsver, ka KLP budžets nākamajā 

DFS būtu jāvienkāršo un tam vajadzētu 

būt orientētam uz sniegumu, uzsverot 

mērķtiecīgu pieeju un nodrošinot 

izsekojamību un uzraudzību, un tādējādi 

radot pamatu budžeta ticamībai; uzsver, 

ka nākamajā KLP ir vajadzīgs pienācīgs 

finanšu piešķīrums un atbalsta 

piešķiršana laukaimniecības nozarē ir 

jāsaista ar rezultātu gūšanu un 

sabiedriskajiem labumiem, paturot prātā 

dažu teritoriju neaizsargātību un 
nepieciešamību turpināt pasākumus, kas 

paredzēti ražošanas saglabāšanai nozarēs, 

kas šīm teritorijām ir svarīgas; uzsver, ka 

ir svarīgi nodrošināt lauksaimniecisko 

ražošanu gan visā ES, gan apgabalos ar 

dabas ierobežojumiem; uzsver 

nepieciešamību reformēt krīzes rezervi 

lauksaimniecības jomā un radīt jaunus 

instrumentus un mehānismus, kas spēj 

mazināt cenu svārstīgumu; mudina 

Komisiju nodrošināt vajadzīgo finansiālo 

un tiesisko regulējumu attiecībā uz pārtikas 

apgādes ķēdi, lai cīnītos pret negodīgu 

tirdzniecības praksi; 
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praksi; norāda, ka ES lauku apvidi 

saskaras ar nopietnām problēmām un 

tādēļ tiem ir vajadzīgs īpašs atbalsts; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Grozījums Nr.  52 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

103. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

103. uzsver zivsaimniecības nozares, 

jūras vides un „zilās ekonomikas” 

sociālekonomisko un ekoloģisko nozīmi 

un ieguldījumu ES ilgtspējīgas pārtikas 

apgādes autonomijā, nodrošinot Eiropas 

akvakultūras un zvejniecības ilgtspēju un 

mazinot ietekmi uz vidi; norāda, ka kopējā 

zivsaimniecības politika ir ekskluzīvā ES 

kompetencē; šajā sakarībā uzsver, ka ir 

nepieciešams saglabāt atsevišķu, būtiska 

apmēra, neatkarīgu un pieejamu 

zivsaimniecības fondu, lai īstenotu šo 

politiku; aicina atjaunot attālu un salu 

reģionu īpašo attīstības problēmu 

pārvarēšanas programmu zivsaimniecības 

nozarē, jo šī programma ir ļoti svarīga 

Eiropas nomaļākajiem reģioniem; aicina 

saglabāt zivsaimniecības nozarei 

paredzētās finanšu apropriācijas vismaz 

pašreizējās DFS līmenī un, ja radīsies 

jaunas vajadzības, palielināt finanšu 

apropriācijas jūrlietām; brīdina par smaga 

Brexit iespējamo negatīvo ietekmi uz šo 

nozari; norāda, ka papildu finansēšanas 

iespējas varētu nodrošināt ar citiem 

finanšu instrumentiem, kas papildinātu 

neatmaksājamo atbalstu; 

103. uzsver zivsaimniecības nozares, 

jūras vides un „zilās ekonomikas” 

sociālekonomisko un ekoloģisko nozīmi; 

norāda, ka kopējā zivsaimniecības politikā 

(KZP) iekļautā jūras bioloģisko resursu 

saglabāšana ir ekskluzīvā ES 

kompetencē; uzsver, ka Eiropas Jūrlietu 

un zivsaimniecības fonds (EJZF) ir 

svarīgs finanšu instruments, ar ko tiek 

sniegts atbalsts KZP; uzsver, ka EJZF ir 

līdzfinansēšanas mehānisms, un šajā 

sakarībā uzsver, ka ir nepieciešams 

saglabāt atsevišķu, pārredzamu un 

pieejamu zivsaimniecības fondu, lai 

īstenotu KZP mērķus, jo īpaši veicinātu 

konkurētspējīgu, vides aspektā ilgtspējīgu, 

ekonomiski dzīvotspējīgu un sociāli 

atbildīgu zivsaimniecības un akvakultūras 

nozari; brīdina par smaga Brexit iespējamo 

negatīvo ietekmi uz šo nozari un norāda, 

ka papildu finansēšanas iespējas 

zivsaimniecības un jūrlietu jomā varētu 

nodrošināt ar citiem ES budžeta finanšu 

instrumentiem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Grozījums Nr.  53 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

109. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

109. apliecina gatavību apsvērt 

vienkāršotu un racionalizētu ārējās 

finansēšanas instrumentu struktūru ar 

nosacījumu, ka tādējādi tiek palielināta 

pārredzamība, pārskatatbildība, 

efektivitāte, saskaņotība un elastīgums un 

tiek respektēti pamatā esošo politikas jomu 

mērķi; prasa īpašo politisko un finansiālo 

iezīmju dēļ saglabāt atsevišķa instrumenta 

statusu pirmspievienošanās palīdzības, 

kaimiņattiecību, attīstības un humanitārās 

palīdzības instrumentiem; norāda, ka šādā 

struktūrā būtu jāparedz EAF iekļaušana 

budžetā ārpus vienošanās ceļā noteiktajiem 

maksimālajiem apjomiem, izņemot Āfrikas 

Miera nodrošināšanas fondu, un 

pārredzamāka attiecīgo trasta fondu un 

mehānismu iekļaušana;  

109. apliecina gatavību apsvērt 

vienkāršotu un racionalizētu ārējās 

finansēšanas instrumentu struktūru ar 

nosacījumu, ka tādējādi tiek palielināta 

pārredzamība, pārskatatbildība, 

efektivitāte, saskaņotība un elastīgums un 

tiek respektēti pamatā esošo politikas jomu 

mērķi; uzsver, ka šos mērķus nav 

iespējams sasniegt bez pārvaldības 

struktūras, kas nodrošina politisku 

kontroli, ir balstīta uz stratēģiju, ir 

iekļaujoša un atbildīga un ļauj Eiropas 

Parlamentam stabili veikt demokrātisku 

un pārredzamu uzraudzību; aicina 

Komisiju un EĀDD nākt klajā ar plānu 

instrumentu reformai, kurā ir paredzēta 

šāda pārvaldības struktūra; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Grozījums Nr.  54 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

109.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  109.a atzinīgi vērtē ES apņemšanos 

attiecībā uz tādiem jautājumiem kā 

cilvēktiesības, demokrātija, atbalsts 

pilsoniskajai sabiedrībai un humānā 

palīdzība, kā arī dažādos mērķus un 

pašreizējo instrumentu konkrēto politisko 

un stratēģisko vērtību; uzsver, ka, veicot 

reformu, nebūtu jāapgrūtina katra 

instrumenta politisko mērķu sasniegšana; 

pauž izpratni par pastāvošajām bažām, 

kas saistītas ar šiem instrumentiem to 

specifisko mērķu un īstenošanas dēļ, un 

tāpēc, ņemot vērā to specifiskās un 

finansiālās iezīmes, aicina saglabāt 

neatkarīgus instrumentus 

pirmspievienošanās palīdzībai, 

kaimiņvalstīm, attīstībai, humānajai 

palīdzībai un demokrātijai un 

cilvēktiesībām; norāda, ka šādā struktūrā 

būtu jāparedz EAF iekļaušana budžetā 

ārpus vienošanās ceļā noteiktajiem 

maksimālajiem apjomiem, izņemot 

Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, un 

pārredzamāka attiecīgo trasta fondu un 

mehānismu iekļaušana; 

Or. en 



 

AM\1147972LV.docx  PE616.074v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.3.2018 A8-0048/55 

Grozījums Nr.  55 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

127.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  127.a uzskata, ka, ja vienošanās par 

nākamo DFS tiek panākta pirms Eiropas 

Parlamenta vēlēšanām, nozares tiesību 

akti, ar ko izveido nākamo posmu ES 

programmām, par kurām vienojies 

pašreizējais Parlamenta sasaukums, būtu 

jāpieņem jaunievēlētajam Parlamentam; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Grozījums Nr.  56 

Gérard Deprez 

ALDE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Nākamā DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada 

2017/2052(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

127.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  127.b uzskata, ka jaunievēlētais Eiropas 

Parlaments ar visu locekļu absolūto balsu 

vairākumu var sešu mēnešu laikā pēc 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām prasīt, lai 

Komisija nāk klajā ar priekšlikumu par to 

nozares tiesību aktu pārskatīšanu, ar 

kuriem nākamajā DFS tiek izveidotas 

turpmākās ES programmas, kas 

pieņemtas iepriekšējā sasaukuma laikā; 

Or. en 

 

 

 


