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6.3.2013 B7-0082/216 

Grozījums Nr.  216 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību 

un uzraudzību un piešėirt attiecīgo mandātu 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

92. pants – 2. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Tomēr 91. pantu nepiemēro atbalsta 
saĦēmējiem, kas ir Regulas (ES) 
Nr. xxx/xxx[TM] V sadaĜā minētās mazo 
lauksaimnieku atbalsta shēmas 
dalībnieki, un atbalsta saĦēmējiem, kas 
saĦem atbalstu saskaĦā ar Regulas (ES) 
Nr. LA/xxx 29. panta 9. punktu. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Visu saimniecību pienākumam vajadzētu būt ievērot savstarpējo atbilstību; tiesību aktos 
noteiktās apsaimniekošanas prasības attiecībā uz savstarpējo atbilstību ir balstītas uz ES 
tiesību aktiem, kas bez izĦēmumiem piemērojami visiem. Maksājumu aăentūras var izvēlēties 
saimniecībām piešėirt zemāku riska līmeni saistībā ar attiecīgajiem riska faktoriem, Ħemot 
vērā, ka to platība ir mazāka vai ka tās piedalās sertifikācijas shēmās. Mazo saimniecību 
lauksaimniekiem noteikumi ir saudzīgāki attiecībā uz nekaitīguma videi nodrošināšanas 
pasākumiem, Ħemot vērā platībpamatotas robežvērtības. 
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6.3.2013 B7-0082/217 

Grozījums Nr.  217 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību 

un uzraudzību un piešėirt attiecīgo mandātu 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

65.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 65.a pants 

 Atsaukšana un samazināšana attiecībā uz 
maksājumiem par klimatam un videi 
labvēlīgu lauksaimniecības praksi 

 Neatkarīgi no 65. panta gadījumā, ja 
saskaĦā ar minēto pantu atbalstu atsauc 
un samazina Regulas … (Tiešie 
maksājumi) 2. nodaĜas III sadaĜā minēto 
saistību neizpildes dēĜ, atsaukto un 
samazināto maksājumu summa var 
pārsniegt minētajā nodaĜā noteikto 
maksājumu apjomu. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/218 

Grozījums Nr.  218 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

Pavel Poc 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību 

un uzraudzību un piešėirt attiecīgo mandātu 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

II pielikums – 3. sleja – 2. otrā apakšsleja – 12. rinda 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 

gadījumos dzīvžogu, dīėu, grāvju, rindās, 

grupās vai atsevišėi augošu koku, laukmaĜu 

un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums 

griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu 

vairošanās un ligzdošanas sezonā, un 
iespējamie pasākumi invazīvo sugu un 
kaitēkĜu izplatības novēršanai. 

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos 

gadījumos daĜēji dabisku dzīvotĦu, 
dzīvžogu, dīėu, grāvju, rindās, grupās vai 

atsevišėi augošu koku, laukmaĜu un terašu 

saglabāšana, tostarp aizliegums griezt 

dzīvžogus un cirst kokus putnu vairošanās 

un ligzdošanas sezonā, un atbilstoša rīcība 
invazīvo sugu izplatības novēršanai, 
piemēram, ziĦošana par 
uzliesmojumiem/invāzijām, tiklīdz tās 
konstatētas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0082/219 

Grozījums Nr.  219 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

Charles Goerens, Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību 

un uzraudzību un piešėirt attiecīgo mandātu 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

110.b pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 110.b pants 

 To jaunattīstības valstu sīksaimnieku un 
skarto grupu sūdzības, kuri nonākuši 
nopietnās grūtībās vai kurus apdraud 
nopietnas grūtības, ko tieši vai netieši ir 
izraisījusi KLP, būtu jāiesniedz EP 
pastāvīgajam referentam par attīstības 
politikas saskaĦotību, un informācija par 
tām būtu jāietver Komisijas gada 
ziĦojumā. Sūdzības iesniedzējam palīdz 
Lauksaimniecības ăenerāldirektorāta 
uzklausīšanas amatpersona, lai 
nodrošinātu taisnīgu lietas izskatīšanu. 
Pierādījumus var iesniegt skartās grupas 
vai citas ieinteresētās puses. 

Or. en 

Pamatojums 

Sākotnējie AGRI grozījumi Nr. 673, 677 HZR.  
Ir jāpanāk plašāks ES lauksaimniecības nozares un eksportētāju ieguldījums procesuālajās 
darbībās, lai nodrošinātu cilvēktiesību ievērošanu un pienākumu izpildi attiecībā uz attīstības 
politikas saskaĦotību. Konkurences ăenerāldirektorātā un Tirdzniecības ăenerāldirektorātā 
jau ir uzklausīšanas amatpersonas, kas ir Komisijas ierēdĦi, kuri saĦem informāciju par 
noteikumu pārkāpumiem. TādēĜ tiek ierosināts Lauksaimniecības un lauku attīstības 
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ăenerāldirektorātā izveidot uzklausīšanas amatpersonas amata vietu. 
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6.3.2013 B7-0082/220 

Grozījums Nr.  220 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Brian Simpson, Esther de Lange, Helmut 

Scholz un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību 

un uzraudzību un piešėirt attiecīgo mandātu 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

110.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 110.a pants 

 Ietekmes uz jaunattīstības valstīm 
novērtējums 

 1. SaskaĦā ar LESD 208. pantu ir jāveic 
regulāri un neatkarīgi novērtējumi par 
KLP ietekmi uz pārtikas ražošanas jaudu 
un ilgtermiĦa nodrošinātību ar pārtiku 
jaunattīstības valstīs, pievēršot īpašu 
uzmanību ietekmei uz vietējiem 
ražotājiem un sīkražotājiem. Novērtējumu 
arī pamato ar pierādījumiem, kurus 
sniegušas to jaunattīstības valstu valdības, 
lauksaimnieku organizācijas, pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un citas 
ieinteresētās personas, kuras ir Savienības 
tirdzniecības partneres. 

 2. Komisija ar īstenošanas aktu palīdzību 
nosaka ietekmes novērtējuma jomu un 
procedūru, Ħemot vērā attiecīgas 
starptautiskas iniciatīvas, jo īpaši ANO 
īpašā referenta par tiesībām uz pārtiku, 
ANO Pārtikas un lauksaimniecības 
organizācijas (PLO) un Pārtikas 
nodrošinājuma komitejas iniciatīvas. Šos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 
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112. panta 3. punktā minēto pārbaudes 
procedūru. 

 3. Komisija iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei gada ziĦojumu 
par novērtējuma rezultātiem, saĦemtajiem 
pierādījumiem un Savienības politisko 
risinājumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis ir grozījums Nr. 4 no DEVE komitejas atzinuma, kā arī sākotnējie AGRI grozījumi 
Nr. 674-5 HZR. 
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6.3.2013 B7-0082/221 

Grozījums Nr.  221 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

Brian Simpson, Ulrike Rodust, Helmut Scholz un citi 

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību 

un uzraudzību un piešėirt attiecīgo mandātu 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

110. pants – 2. punkts – 1. daĜa – ca apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (ca) dzīvotspējīga pārtikas ražošanas 
jauda un ilgtermiĦa nodrošinātība ar 
pārtiku jaunattīstības valstīs, jo īpaši 
tirdzniecības ietekme, Ħemot vērā ES cenu 
atbalstu eksportam no ES, un šėēršĜu, 
piemēram, tarifu un tirdzniecības šėēršĜu, 
novēršana eksportam no jaunattīstības 
valstīm, ievērojot attīstības politikas 
saskaĦotību. 

Or. en 

Pamatojums 

Sākotnējais AGRI grozījums Nr. 661. Konteksts: daĜa no saraksta ar aspektiem, kas būtu 
jāuzrauga. 
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6.3.2013 B7-0082/222 

Grozījums Nr.  222 

Bas Eickhout 

Verts/ALE grupas vārdā 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Andrea Zanoni, Helmut Scholz,  

 

Iestāžu sarunu mandāts B7-0082/2013 

normatīvu grozījumu veidā 

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja 

Lēmums sākt iestāžu sarunas par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību 

un uzraudzību un piešėirt attiecīgo mandātu 

(COM(2011)0628 final/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7-0312/2012 – 

2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP)) 

Regulas priekšlikums 

68.a apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (68a) Atbilstoši principam par attīstības 
politikas saskaĦotību KLP īstenošana 
būtu regulāri jāuzrauga un jānovērtē 
saistībā ar tās ietekmi uz jaunattīstības 
valstu, jo īpaši vismazāk attīstīto valstu 
(VAV), pārtikas ražošanas jaudu un 
ilgtermiĦa nodrošinātību ar pārtiku. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis ir grozījums Nr. 2 no DEVE komitejas atzinuma. 

 

 

 


