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6.3.2013 B7-0080/470 

Grozījums Nr.  470 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler un citi 

 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par lauksaimniecības produktu tirgu 
kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) 
(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (1 a) SaskaĦā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (LESD) 208. pantu 
KLP būtu jāĦem vērā attīstības sadarbības 
mērėi, tostarp Apvienoto Nāciju 
Organizācijas un citu starptautisku 
organizāciju apstiprinātie mērėi. 
Pasākumiem, kas īstenoti saskaĦā ar šo 
regulu, nevajadzētu apdraudēt 
jaunattīstības valstu un jo īpaši vismazāk 
attīstīto valstu (VAV) pārtikas ražošanas 
jaudu un ilgtermiĦa nodrošinātību ar 
pārtiku, un tiem būtu jāveicina Savienības 
saistību izpilde klimata pārmaiĦu 
mazināšanas jomā. 

Or. en 

Pamatojums 

(Šis ir grozījums Nr. 1 no DEVE komitejas atzinuma.) 
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6.3.2013 B7-0080/471 

Grozījums Nr.  471 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
Esther de Lange, Andrea Zanoni un citi 

 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Decision on the opening of, and mandate for, interinstitutional negotiations on common 
organisation of the markets in agricultural products (Single CMO Regulation) 
(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

94. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita un eksporta kompensācijas, un 
principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu jābalstās 
uz saistībām, kas pieĦemtas daudzpusējo 
tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un 
divpusējos nolīgumos. 

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības 
sistēmu pie Savienības ārējām robežām. 
Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver 
ievedmuita, un tajā uz noteiktu laiku būtu 
jāturpina ietvert eksporta kompensācijas, 
un principā tai būtu jāstabilizē Savienības 
tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu jābalstās 
uz saistībām, kas pieĦemtas daudzpusējo 
tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un 
divpusējos nolīgumos, un tajā būtu jāĦem 
vērā Savienības mērėi attīstības jomā un 
saistības pret jaunattīstības valstīm, kā arī 
PTO 2005. gada ministru deklarācijā 
paustā apĦemšanās līdz 2013. gadam 
likvidēt visas eksporta subsīdijas. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis ir grozījums Nr. 4 no DEVE komitejas atzinuma. Atsauce uz 2005. gada Honkongas PTO 
ministru tikšanās secinājumiem. 
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6.3.2013 B7-0080/472 

Grozījums Nr.  472 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Decision on the opening of, and mandate for, interinstitutional negotiations on common 
organisation of the markets in agricultural products (Single CMO Regulation) 
(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

107. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(107) Iespējai piešėirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieĦemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti. 

(107) Iespējai piešėirt kompensācijas par 
eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz 
cenu starpību Savienības un pasaules tirgū 
un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO 
pieĦemtajām saistībām, būtu jāpalīdz 
nodrošināt Savienības dalība dažu šajā 
regulā minēto produktu starptautiskajā 
tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, 
būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti. 
Eksporta kompensācijas būtu pakāpeniski 
jālikvidē līdz 2016. gadam. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis ir grozījums Nr. 6 no DEVE komitejas atzinuma. Atsauce uz 2005. gada Honkongas PTO 
ministru tikšanās deklarāciju par visu veidu eksporta subsīdiju likvidēšanu. 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Grozījums Nr.  473 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 
Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 

 
Iestāžu sarunu mandāts B7-0080/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Decision on the opening of, and mandate for, interinstitutional negotiations on common 
organisation of the markets in agricultural products (Single CMO Regulation) 
(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

136. pants – 1.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  1 a. Lai nodrošinātu attīstības politikas 
saskaĦotību, kompensācijas par eksportu 
uz jaunattīstības valstīm nepiešėir, ja 
pastāv risks, ka attiecīgā ražojuma 
eksports nodarītu kaitējumu vietējiem 
ražotājiem. Komisija tiek pilnvarota 
pieĦemt deleăētos aktus saskaĦā ar šīs 
regulas 160. pantu, lai noteiktu 
nosacījumus un procedūras kompensāciju 
piešėiršanai par eksportu uz jaunattīstības 
valstīm. 

Or. en 

Pamatojums 

(Šis ir grozījums Nr. 12 no DEVE komitejas atzinuma.) 


