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28.5.2018 A8-0178/30 

Grozījums Nr.  30 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

10.a atsauce (jauna) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – ņemot vērā Eiropas pilsoņu 

iniciatīvu (EPI) "Aizliegt glifosātu un 

aizsargāt cilvēkus un vidi no kaitīgiem 

pesticīdiem", 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/31 

Grozījums Nr.  31 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Bc apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Bc. tā kā svarīgi ir turpināt stiprināt 

lauksaimnieku pozīciju pārtikas piegādes 

ķēdē un nodrošināt godīgu konkurenci 

vienotajā tirgū, īstenojot taisnīgus un 

pārredzamus noteikumus, kuros ņemtas 

vērā lauksaimniecības īpašās iezīmes 

attiecībās starp ražošanu un ar citiem 

pārtikas piegādes posmiem, gan pārtikas 

piegādes sākuma, gan beigu posmā, kā arī 

izstrādāt stimulus, kas efektīvi novērš 

riskus un krīzes, tostarp aktīvus 

pārvaldības instrumentus, kas var panākt 

labāku atbilstību starp apgādi un 

pieprasījumu un ko var izvērst nozaru 

līmenī un publiskā sektora iestādes, kā 

norādīts Lauksaimniecības tirgus darba 

grupas ziņojumā; tā kā ir pienācīgi jāņem 

vērā un jāuzrauga arī aspekti, kas nav 

ietverti KLP darbības jomā un kas ietekmē 

konkurētspēju, un vienlīdzīgi konkurences 

apstākļi lauksaimniekiem; 

Bc. tā kā svarīgi ir turpināt stiprināt 

lauksaimnieku pozīciju pārtikas piegādes 

ķēdē un nodrošināt godīgu konkurenci 

vienotajā tirgū, īstenojot taisnīgus un 

pārredzamus noteikumus, kuros ņemtas 

vērā lauksaimniecības īpašās iezīmes 

attiecībās starp ražošanu un ar citiem 

pārtikas piegādes posmiem, gan pārtikas 

piegādes sākuma, gan beigu posmā, kā arī 

izstrādāt stimulus, kas efektīvi novērš 

riskus un krīzes, tostarp aktīvus 

pārvaldības instrumentus, kas var panākt 

labāku atbilstību starp apgādi un ES 

pieprasījumu un ko var izvērst nozaru 

līmenī un publiskā sektora iestādes, kā 

norādīts Lauksaimniecības tirgus darba 

grupas ziņojumā; tā kā ir pienācīgi jāņem 

vērā un jāuzrauga arī aspekti, kas nav 

ietverti KLP darbības jomā un kas ietekmē 

konkurētspēju, un vienlīdzīgi konkurences 

apstākļi lauksaimniekiem; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/32 

Grozījums Nr.  32 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

Bq apsvērums 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Bq. tā kā lauku attīstības politikas 

ietvaros ir jāizstrādā konkrēti pasākumi, 

balstoties uz Eiropas Savienības integrētās 

augu aizsardzības (IAA) astoņiem 

principiem, lai rosinātu samazināt smagu 

pesticīdu izmantošanu un sekmētu 

neķīmisko alternatīvu izmantošanu; 

Bq. tā kā lauku attīstības politikas 

ietvaros ir jāizstrādā konkrēti pasākumi, 

balstoties uz Eiropas Savienības integrētās 

augu aizsardzības (IAA) astoņiem 

principiem, lai rosinātu būtiski samazināt 

pesticīdu izmantošanu un sekmētu 

neķīmisko alternatīvu izmantošanu; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/33 

Grozījums Nr.  33 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

2.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  2.a uzsver, ka KLP reformai būtu 

jāveicina jaunas Eiropas pārtikas 

sistēmas izveide saskaņā ar Ilgtspējīgas 

attīstības programmas 2030. gadam un 

Parīzes nolīguma transformējošo 

raksturu; uzskata, ka šajā nolūkā ir 

nepieciešama paradigmas maiņa no 

"zaļās revolūcijas" uz "agroekoloģisko 

pieeju" saskaņā ar Lauksaimniecības 

zināšanu, zinātnes un tehnoloģijas 

starptautiskā novērtējuma attīstības jomā 

(IAASTD) secinājumiem un ANO īpašā 

referenta par tiesībām uz pārtiku 

ieteikumiem (A/HRC/34/48), kas paredz 

atzīt lauksaimniecības 

daudzfunkcionalitāti un strauju pāreju no 

monokultūras audzēšanas uz ķīmisko 

vielu intensīvu izmantošanu, lai virzītos 

uz daudzveidīgu un ilgtspējīgu 

lauksaimniecību, kuras pamatā ir 

agroekoloģiskās lauksaimniecības prakse, 

vietējo pārtikas sistēmu un mazapjoma 

lauksaimniecības stiprināšana un 

tradicionālo organizācijas veidu 

atbalstīšana; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/34 

Grozījums Nr.  34 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

6.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  6.a uzsver, ka, lai nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir 

vajadzīga kopēja ES bāzes līnija, kas 

nodrošinātu iedzīvotāju tiesības un 

veselīgu vidi un veselīgu un uzturvielām 

bagātu pārtiku; uzskata, ka šāda bāzes 

līnija būtu jānosaka, lai izpildītu 

attiecīgos tiesību aktus un starptautiskās 

saistības un arī lai novērstu kaitējumu 

videi vai sabiedrībai; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/35 

Grozījums Nr.  35 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  9.a uzstāj, ka maksājumiem jāpiemēro 

uz rezultātiem balstīta pieeja; tāpēc 

ierosina iekļaut šādus rādītāju 

jautājumus: 

– nozarē saglabātās un izveidotās 

darbvietas; 

– saglabāti mazie un vidējie 

lauksaimniecības uzņēmumi; 

– augsnes, sugu un taksonu bagātības 

veselība un bioloģiskā daudzveidība; 

– augsnes virskārtas aizsardzība un 

izveidošana, augsnes seguma aizsardzība 

pret eroziju; 

– samazināti barības vielu zudumi un 

paaugstināta ūdens kvalitāte; 

– bioloģiskā daudzveidība, tostarp putnu 

sugu, savvaļas apputeksnētāju un 

kukaiņu bagātība un pārpilnība; 

– samazināta atkarība no pesticīdu 

lietošanas un integrētās augu aizsardzības 

(IPM) ieviešana;  

______________ 

1 Saskaņā ar Pesticīdu ilgtspējīgas 

lietošanas direktīvu (2009/128/EK) un 

Regulas (EK) 1107/2009 67. pantu. 
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28.5.2018 A8-0178/36 

Grozījums Nr.  36 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  25.a noraida lauku attīstības budžeta 

samazinājumu 25 % apmērā kā izklāstīts 

nesenajā 2018. gada 2. maija 

priekšlikumā daudzgadu finanšu shēmai 

2021. — 2027. gadam; uzstāj, ka jebkuri 

budžeta samazinājumi lauksaimniecības 

un lauku attīstības jomā nedrīkst 

pazemināt vērienīgumu salīdzinājumā ar 

pašreizējo KLP; 

  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/37 

Grozījums Nr.  37 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

140. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

140. uzskata, ka, lai gan tirdzniecības 

nolīgumi ir labvēlīgi ietekmējuši dažas ES 

lauksaimniecības nozares un ir vajadzīgi 

tam, lai stiprinātu ES pozīciju pasaules 

lauksaimniecības tirgū un sniegtu labumu 

ES ekonomikai kopumā, tie rada arī 

vairākas problēmas, jo īpaši mazām un 

vidējām lauku saimniecībām un jutīgām 

nozarēm, kas jāņem vērā, piemēram, ES 

sanitāro, fitosanitāro, dzīvnieku labturības, 

vides un sociālo standartu ievērošana, kuru 

dēļ ir jānodrošina saskaņotība starp 

tirdzniecības politiku un noteiktiem KLP 

mērķiem un kuri nedrīkst vājināt Eiropas 

augstos standartus vai apdraudēt tās lauku 

teritorijas; 

140. uzskata, ka, lai gan tirdzniecības 

nolīgumi ir labvēlīgi,  jo īpaši lielākajiem 

tirgus dalībniekiem  dažās ES 

lauksaimniecības nozarēs un ir vajadzīgi 

tam, lai stiprinātu ES pozīciju pasaules 

lauksaimniecības tirgū un sniegtu labumu 

ES ekonomikai kopumā, tie rada arī 

vairākas problēmas, jo īpaši mazām un 

vidējām lauku saimniecībām un jutīgām 

nozarēm, kas jāņem vērā, piemēram, ES 

sanitāro, fitosanitāro, dzīvnieku labturības, 

vides un sociālo standartu ievērošana, kuru 

dēļ ir jānodrošina saskaņotība starp 

tirdzniecības politiku un noteiktiem KLP 

mērķiem un kuri nedrīkst vājināt Eiropas 

augstos standartus vai apdraudēt tās lauku 

teritorijas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/38 

Grozījums Nr.  38 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

143. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

143. uzsver, ka, lai gan ir svarīgi turpināt 

darbu pie uzlabotas Eiropas 

lauksaimniecības produktu piekļuves 

tirgum, ir vajadzīgi atbilstīgi Eiropas 

lauksaimniecības aizsardzības pasākumi, 

kuros ņemtas vērā konkrētām nozarēm 

raksturīgās problēmas, piemēram, 

aizsardzības mehānismi vai jutīgāko 

nozaru izslēgšana no sarunām un 

savstarpības principa piemērošana 

ražošanas nosacījumos, lai 

lauksaimniekiem Eiropas Savienībā un 

viņu ārvalstu konkurentiem nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 

uzsver, ka Eiropas ražošanu nedrīkst 

apdraudēt mazvērtīgs un standartam 

neatbilstošs imports; 

143. uzsver, ka, lai gan ir svarīgi turpināt 

darbu pie uzlabotas Eiropas 

lauksaimniecības produktu piekļuves 

tirgum, ir vajadzīgi atbilstīgi Eiropas 

lauksaimniecības aizsardzības pasākumi, 

kuros ņemtas vērā konkrētām nozarēm 

raksturīgās problēmas, piemēram, 

aizsardzības mehānismi, lai  novērstu 

negatīvu sociālekonomisko ietekmi 

maziem un vidējiem lauksaimniekiem ES 

un trešās valstīs, vai jutīgāko nozaru 

iespējama izslēgšana no sarunām un 

savstarpības principa piemērošana 

ražošanas nosacījumos, lai 

lauksaimniekiem Eiropas Savienībā un 

viņu ārvalstu konkurentiem nodrošinātu 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus; 

uzsver, ka Eiropas ražošanu nedrīkst 

apdraudēt mazvērtīgs un standartam 

neatbilstošs imports; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/39 

Grozījums Nr.  39 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

146.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  146.a turklāt uzskata, ka precēm, kuru 

ražošana ir saistīta ar atmežošanu, zemes 

vai resursu piesavināšanos un 

cilvēktiesību pārkāpumiem, nedrīkst 

piešķirt piekļuvi ES tirgum; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/40 

Grozījums Nr.  40 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marc Tarabella, 

Nicola Caputo, Maria Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

168. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

168. atzīst, ka ir svarīgi KLP lēmumu 

pieņemšanas procesā iesaistīt iestādes un 

ekspertus, kuri atbild par veselības un 

vides politiku, kas ietekmē bioloģisko 

daudzveidību, klimata pārmaiņas un gaisa, 

augsnes un ūdens piesārņojumu; 

168. atzīst, ka KLP lēmumu 

pieņemšanas procesā, jo īpaši dalībvalstu 

stratēģiskajā plānošanā, būtu jāiesaista 

visas attiecīgās iestādes un eksperti, kuri 

atbild par veselības un vides politiku, kas 

ietekmē bioloģisko daudzveidību, klimata 

pārmaiņas un gaisa, augsnes un ūdens 

piesārņojumu; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/41 

Grozījums Nr.  41 

Thomas Waitz, Maria Heubuch 

Verts/ALE grupas vārdā 

Jude Kirton-Darling, Pavel Poc, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Nicola Caputo, Maria 

Lidia Senra Rodríguez, Theresa Griffin 

 

Ziņojums A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Pārtikas un lauksaimniecības nākotne 

2018/2037(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

171. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

171. atgādina, ka bads un nepilnvērtīgs 

uzturs jaunattīstības valstīs lielā mērā ir 

saistīts ar pirktspējas trūkumu un/vai 

nabadzīgo lauku iedzīvotāju nespēju būt 

pašpietiekamiem; tāpēc mudina ES aktīvi 

palīdzēt jaunattīstības valstīm pārvarēt 

šķēršļus (tādus kā slikta infrastruktūra un 

slikta loģistika) lauksaimnieciskajā 

ražošanā; 

171. atgādina, ka bads un nepilnvērtīgs 

uzturs jaunattīstības valstīs lielā mērā ir 

saistīts ar pirktspējas trūkumu un/vai 

nabadzīgo lauku iedzīvotāju nespēju būt 

pašpietiekamiem; tāpēc mudina ES aktīvi 

palīdzēt jaunattīstības valstīm pārvarēt 

šķēršļus (tādus kā slikta infrastruktūra un 

slikta loģistika) lauksaimnieciskajā 

ražošanā, tostarp pārtraucot ar agresīvu 

eksporta stratēģiju saistītās dempinga 

prakses; 

Or. en 

 

 


