
AM\1215873LV.docx PE658.378v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

15.10.2020 A8-0198/229

Grozījums Nr. 229
Sandra Pereira, João Ferreira
GUE/NGL grupas vārdā

Ziņojums A8-0198/2019
Eric Andrieu
Kopējā lauksaimniecības politika — grozījumi TKO regulā un citās regulās
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Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Tā kā KLP ir asāk jāreaģē uz 
problēmām un iespējām, kas rodas 
Savienības, starptautiskā, valstu, reģionu, 
vietējā un lauku saimniecību līmenī, ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
tās rezultāti Savienības mērķu sasniegšanā, 
un ievērojami jāsamazina administratīvais 
slogs. Uz veikuma konkrētību vērstā (uz 
“īstenošanas modeli” balstītā) kopējā 
lauksaimniecības politikā Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri, 
piemēram, KLP mērķi un pamatprasības, 
bet dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte dod iespēju labāk ņemt vērā 
vietējos apstākļus un vajadzības, pielāgojot 
atbalstu tā, lai tas sniegtu pēc iespējas 
lielāku devumu Savienības mērķu 
sasniegšanā.

(2) Tā kā KLP ir asāk jāreaģē uz 
problēmām un iespējām, kas rodas 
Savienības, starptautiskā, valstu, reģionu, 
vietējā un lauku saimniecību līmenī, ir 
jāracionalizē KLP pārvaldība un jāuzlabo 
tās rezultāti Savienības mērķu sasniegšanā, 
un ievērojami jāsamazina administratīvais 
slogs. Uz veikuma konkrētību vērstā (uz 
“īstenošanas modeli” balstītā) kopējā 
lauksaimniecības politikā Savienībai būtu 
jāparedz politikas pamatparametri, 
piemēram, KLP mērķi un pamatprasības, 
bet dalībvalstīm būtu jāuzņemas lielāka 
atbildība par izvirzīto mērķu un 
mērķrādītāju sasniegšanu. Lielāka 
subsidiaritāte dod iespēju labāk ņemt vērā 
vietējos apstākļus un vajadzības, pielāgojot 
atbalstu tā, lai tas sniegtu pēc iespējas 
lielāku devumu Savienības mērķu 
sasniegšanā. Tomēr aizvien lielākās cenu 
svārstības un lauksaimnieku ienākumu 
samazināšanās, ko saasina arvien lielākā 
KLP orientēšanās uz tirgiem, rada 
nepieciešamību izstrādāt jaunus publiskos 
instrumentus piedāvājuma regulēšanai, 
kas nodrošina ražošanas taisnīgu 
sadalījumu valstu un lauksaimnieku 
starpā.
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Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Ņemot vērā, ka vairākās 
dalībvalstīs 2014.–2017. gadā samazinājās 
faktiski apstādītā vīnogulāju platība un tā 
rezultātā var samazināties ražošanas 
apjoms, dalībvalstīm, saskaņā ar Regulas 
(ES) Nr. 1308/2013 63. panta 1. punktu 
nosakot platību, par kuru izdodamas 
jaunas stādīšanas atļaujas, vajadzētu būt 
iespējai izvēlēties starp pastāvošo bāzi un 
procentuālo daļu no faktiski apstādītās 
vīnogulāju kopējās platības, kāda to 
teritorijā bija 2015. gada 31. jūlijā un kam 
pieskaitīta platība, kura atbilst saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1234/2007 piešķirtajām 
stādīšanas tiesībām, ko attiecīgā 
dalībvalsts, sākot no 2016. gada 
1. janvāra, var pārveidot par atļaujām.

(8) Ņemot vērā, ka vairākās 
dalībvalstīs 2014.–2017. gadā samazinājās 
faktiski apstādītā vīnogulāju platība un tā 
rezultātā var samazināties ražošanas 
apjoms, stādīšanas tiesību liberalizācijas 
process būtu jāpārtrauc un jāaizstāj ar 
piedāvājuma regulēšanas modeli, kas 
nodrošina ražošanu visās dalībvalstīs, 
tādējādi nodrošinot nozarē daudzveidību 
un kvalitāti.
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 24.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Iekļauj šādu pantu:
“149.a pants
Publiskie instrumenti piedāvājuma 
regulēšanai
1. Ievieš nodevu produkcijas ražošanas un 
tirgus publiskajai pārvaldībai, lai 
līdzsvarotu tirgu, stabilizētu cenas, 
nodrošinātu taisnīgu dzīves līmeni 
ražotājiem dalībvalstīs, stingri 
reglamentētu produkcijas ražošanu, 
stabilizētu cenas, nosakot limitus govs 
piena vai citu piena produktu 
daudzumiem, ko dalībvalstis laiž tirgū:
a) īsteno ārkārtas atbalsta mehānismus, 
lai reaģētu uz ārkārtas situācijām piena 
nozarē;
b) ievieš alternatīvus tirgus regulēšanas 
mehānismus attiecībā uz pienu un piena 
produktiem, lai risinātu nepieciešamību 
reglamentēt piedāvājumu, sniegtu drošību 
un pienācīgus dzīves apstākļus ražotājiem 
un ievērotu katras dalībvalsts tiesības 
ražot produkciju.
2. Šajos mehānismos ietilpst:
a) sistēmas ieviešana, kas garantē 
produkcijai taisnīgas cenas;
b) pārvaldības instrumenti, kas nodrošina, 
ka valstu tirgi ir aizsargāti, lai tajos 
neiekļūst piens no trešām valstīm;
c) efektīva reglamentācija un uzraudzība 
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attiecībā uz spekulāciju pārtikas 
izplatīšanas ķēdēs, nosakot limitus balto 
zīmolu izmantošanai un vietējās 
produkcijas daudzumiem, kas var tikt 
pārdoti.”
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