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Pakeitimas 1
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
A konstatuojamoji dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

A. kadangi 2019 m. bendra ES ir kitų 
pasaulio šalių tarpusavio prekybos žemės 
ūkio produktais vertė sudarė 325 mlrd. 
EUR, o prekybos perteklius siekė 39 mlrd. 
EUR1a;
_________________
1a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Extra-
EU_trade_in_agricultural_goods#EU_tra
de_in_agricultural_products:_surplus_of
_.E2.82.AC39_billion

Or. en

Pakeitimas 2
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola Danti, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso;

1. ragina Komisiją stiprinti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ prekybos 
aspektus siekiant užtikrinti ES prekybos 
politikos suderinamumą su ES 
gamintojams keliamais reikalavimais 
atsekamumo, gyvūnų gerovės ir darnaus 
vystymosi srityse; pabrėžia, kad ES 
prekybos politikai tenka svarbus vaidmuo 
pereinant prie tvaresnių ir atsparesnių 
žemės ūkio maisto produktų sistemų, 
laikantis Paryžiaus susitarimo, Europos 
žaliojo kurso ir darnaus vystymosi tikslų 
(DVT); pabrėžia daugiašalio dialogo 
svarbą siekiant šių tikslų, sukuriant 
patikimą sąžiningos ir tvarios prekybos 
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valdymo sistemą ir užtikrinant, kad niekas 
nebūtų paliktas nuošalyje;

Or. en

Pakeitimas 3
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, 
Herve Juvin

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso;

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, nekeliant pavojaus Europos 
gamybos konkurencingumui; ES prekybos 
politika turėtų būti parengta taip, kad 
vartotojams būtų tiekiami geriausi 
produktai, daugiausia dėmesio skiriant 
Europos ūkininkams ir gamintojams; 
pabrėžia, kad vidaus politika ir prekyba 
niekada neturėtų būti skatinama praktika, 
dėl kurios labai padidėtų importas iš 
trečiųjų šalių, kuriose gali būti taikomi 
mažesnio užmojo socialiniai, aplinkos 
apsaugos ir sanitarijos bei fitosanitarijos 
standartai;

Or. en

Pakeitimas 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
aplinkos, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu tvaresnių žemės ūkio maisto 
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Europos žaliojo kurso; produktų sistemų, laikantis Paryžiaus 
susitarimo, Europos žaliojo kurso; mano, 
kad prekybos politika yra neatskiriama 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ 
įgyvendinimo dalis ir kad būtina 
apsaugoti Europos gaminių kokybę, 
suteikiant Europos gamintojams 
galimybių konkuruoti su maisto produktų 
gamintojais visame pasaulyje;

Or. it

Pakeitimas 5
Seán Kelly

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso;

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso; atkreipia dėmesį į 
aktyvų žemės ūkio sektoriaus įsitraukimą 
įgyvendinant klimato politikos veiksmus ir 
pripažįsta visapusišką gyvatvorių, miškų ir 
pievų potencialą absorbuoti anglies 
dioksidą;

Or. en

Pakeitimas 6
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
gali atlikti svarbų vaidmenį pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
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Europos žaliojo kurso; Europos žaliojo kurso; tikisi, kad vykdant 
prekybos politikos peržiūrą didžiausias 
prioritetas bus teikiamas ES prekybos 
politikos susiejimui su Europos žaliojo 
kurso tikslais;

Or. en

Pakeitimas 7
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso;

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso; tačiau reikia, kad 
šis perėjimas būtų vykdomas tinkamu 
tempu ir laipsniškai;

Or. it

Pakeitimas 8
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso;

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo, 
Europos Parlamento priimtos rezoliucijos 
dėl kritinės klimato padėties ir Europos 
žaliojo kurso;

Or. fr
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Pakeitimas 9
Roman Haider

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso;

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, todėl ji taip pat turi atitikti 
tarptautinius susitarimus ir konvencijas, 
pvz., Paryžiaus susitarimą;

Or. de

Pakeitimas 10
Urmas Paet

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso;

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 
sistemų, laikantis darnaus vystymosi 
tikslų, Paryžiaus susitarimo ir Europos 
žaliojo kurso;

Or. en

Pakeitimas 11
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia, kad ES prekybos politikai 
tenka svarbus vaidmuo pereinant prie 
tvaresnių žemės ūkio maisto produktų 

1. pabrėžia, kad naujo modelio ES 
prekybos politikai tenka svarbus vaidmuo 
pereinant prie tvaresnių žemės ūkio maisto 
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sistemų, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Europos žaliojo kurso;

produktų sistemų, laikantis Paryžiaus 
susitarimo ir Europos žaliojo kurso;

Or. en

Pakeitimas 12
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. susirūpinęs pažymi, kad moksliniai 
tyrimai ir toliau patvirtina nerimą keliantį 
ryšį tarp zoonozinių ligų, pvz., COVID-19, 
ir miškų naikinimo, klimato kaitos bei 
biologinės įvairovės nykimo; taip pat 
susirūpinęs pažymi, kad komercinis į 
eksportą orientuotas žemės ūkis tebėra 
labai svarbus pasaulinį miškų naikinimą 
lemiantis veiksnys; pabrėžia priemonių, 
kuriomis užtikrinama, kad paklausa 
atitiks tvarumo tikslus, svarbą, kadangi 
ES importuoja daug su miškų naikinimu 
siejamų žaliavų, pvz., sojų, alyvpalmių 
aliejaus, eukaliptų, gumos, kukurūzų, 
jautienos, odos ir kakavos;

Or. en

Pakeitimas 13
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia žemės ūkio maisto 
produktų sistemų, kaip visapusiško atviro 
strateginio savarankiškumo koncepcijos 
elemento, svarbą, nes jomis užtikrinamas 
aprūpinimas maistu, deramos pajamos 
ūkininkams, suteikiama galių kaimo ir 
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atokių vietovių gyventojams ir 
prisidedama prie prisitaikymo prie 
klimato kaitos ir jos švelninimo, taip pat 
gamtos išteklių ir biologinės įvairovės 
išsaugojimo; rekomenduoja toliau 
integruoti atviro strateginio 
savarankiškumo koncepciją į Sąjungos 
prekybos politiką, pvz., augalinių baltymų 
gamybos srityje;

Or. en

Pakeitimas 14
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad Europos žemės ūkio 
ir gyvulininkystės sektoriuje išmetamas 
1 proc. viso pasaulyje išmetamo šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio; ragina 
Komisiją sustiprinti prekybos politiką 
siekiant pagerinti bendradarbiavimą su 
trečiosiomis valstybėmis ir prisiimti 
plataus užmojo įsipareigojimus, panašius 
į nustatytuosius strategijoje „Nuo ūkio iki 
stalo“, kad būtų prisidėta prie pasaulinės 
kovos su klimato kaita ir išlaikytas 
Europos žemės ūkio konkurencingumas;

Or. es

Pakeitimas 15
Annie Schreijer-Pierik

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad strategija „Nuo ūkio 
iki stalo“ privalo atitikti Paryžiaus 
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susitarimo 2 straipsnio 1 dalies b punktą, 
todėl jokiu būdu negali kelti pavojaus 
prekybos srautams ir tiekimo grandinėms, 
kurie yra svarbūs siekiant užtikrinti 
pasaulinę ir Europos maisto gamybą bei 
apsirūpinimo maistu saugumą;

Or. nl

Pakeitimas 16
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Sergio Berlato

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad reikia visapusiškai 
peržiūrėti ES prekybos politiką, kad ji 
derėtų su Europos užmojais įgyvendinant 
strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ ir 
biologinės įvairovės strategijas; atkreipia 
dėmesį į tai, kad strategija „Nuo ūkio iki 
stalo“ nebus įtikima, jei prekybos žemės 
ūkio produktais politika nebus iš esmės 
pakeista;

Or. en

Pakeitimas 17
Urmas Paet

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad pasibaigus 
vykdomam prekybos politikos peržiūros 
procesui ES netrukus turės atnaujintą 
prekybos politiką, kuri gali teigiamai 
prisidėti įgyvendinant strategiją „Nuo 
ūkio iki stalo“;

Or. en
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Pakeitimas 18
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. apgailestauja, kad strategijoje 
neatsižvelgiama į galimus jos tikslų ir 
prekybos susitarimų, dėl kurių šiuo metu 
derasi ES, neatitikimus; siūlo Komisijai 
savo vykdomose ir būsimose prekybos 
derybose remtis strategijos „Nuo ūkio iki 
stalo“ tikslais, kad būtų užtikrinta žmonių 
gerovė ir natūrali gamtinė aplinka;

Or. en

Pakeitimas 19
Roman Haider

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove; todėl mano, kad produktų iš 
trečiųjų šalių importuotojai taip pat turi 
atsižvelgti į ES žemės ūkio maisto 
produktų taisykles; pabrėžia, kad Europos 
standartų neatitinkantys žemės ūkio 
produktai neturi patekti į ES vidaus rinką, 
ypač siekiant užtikrinti sąžiningą trečiųjų 
šalių gamintojų ir vietos ūkininkų bei 
gamintojų konkurenciją;

Or. de
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Pakeitimas 20
Jérémy Decerle, Dita Charanzová, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola 
Danti, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto 
sistemų standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymi, kad ES vidaus rinka yra 
didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja, ir 
pripažįsta tarptautiniu mastu įsitvirtinusią 
ES žemės ūkio maisto produktų kokybės ir 
standartų reputaciją; yra įsitikinęs, kad ES 
turėtų pasinaudoti šia pozicija, 
pasitelkdama savo skatinimo politiką, 
apimančią visus ES žemės ūkio 
produktus, o taip pat savo geografinių 
nuorodų politiką, kad nustatytų tvarių 
maisto sistemų standartus, grindžiamus 
sąžininga konkurencija, atsargumo 
principu, pagarba žmogaus teisėms ir 
tarptautiniams darbo standartams, 
aplinkos apsauga ir gyvūnų gerove, tokiu 
būdu priartinant tarptautinius standartus 
prie plataus užmojo Europos tikslų;

Or. en

Pakeitimas 21
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
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gerove; gerove ir visos žemės ūkio maisto 
produktų tiekimo grandinės dalyvių 
ekonominiu tvarumu; šiuo atžvilgiu 
ragina Komisiją riboti arba net uždrausti 
žemės ūkio maisto produktų, kurie 
neatitinka aukštų Europos žemės ūkio 
maisto produktų sektoriui taikomų ES 
standartų, importą;

Or. it

Pakeitimas 22
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove; pabrėžia, kad ES skatinimo 
politika, apimanti visus žemės ūkio maisto 
produktus, gali aktyviai prisidėti nustatant 
šiuos standartus, siekiant padidinti 
gamybos ir pasaulinio vartojimo tvarumą;

Or. es

Pakeitimas 23
Herve Juvin
Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 

2. pažymi, kad ES vidaus rinka yra 
didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
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pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove; taip pat reikalauja, kad Europos 
Sąjunga išplėstų kilmės vietos nuorodų ir 
teritorinių ženklų apsaugą ir nustatytų, 
kad būtų privaloma nurodyti kilmės šalį, 
visų pirma maisto produktų atveju;

Or. fr

Pakeitimas 24
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove bei pagarba darbuotojų teisėms; be 
to, mano, kad standartų šiose srityse 
apsauga turėtų būti įtvirtinta visose 
prekybos susitarimų nuostatose ir 
neturėtų būti laikoma technine kliūtimi 
prekybai;

Or. en

Pakeitimas 25
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
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produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove; šiuo požiūriu mano, kad bendros 
sveikatos ir sveikatos aspektų integravimo 
į visų sričių politiką principai taip pat 
turėtų būti neatsiejama Sąjungos 
propaguojamų, vadovaujamų ir 
pasirašomų prekybos ir investicijų 
susitarimų dalis;

Or. en

Pakeitimas 26
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES, kaip svarbi pasaulinio 
masto veikėja, turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove; mano, kad daugiašalis 
bendradarbiavimas šioje srityje galėtų 
padėti toliau siekti strategijos „Nuo ūkio 
iki stalo“ tikslų;

Or. en

Pakeitimas 27
Enikő Győri

Nuomonės projektas
2 dalis



PE680.937v03-00 16/82 AM\1226158LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove; ragina Komisiją atlikti išsamų 
ex ante poveikio vertinimą, kad būtų 
išvengta aplinkosauginio pėdsako 
perdavimo trečiosioms šalims;

Or. en

Pakeitimas 28
Εμμανουήλ Φράγκος

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove, visapusiškai taikydama bendrosios 
rinkos taisykles ir vykdydama veiksmingą 
muitinį tikrinimą;

Or. el

Pakeitimas 29
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga, pagarba 
žmogaus teisėms, kova su maisto 
švaistymu ir gyvūnų gerove;

Or. it

Pakeitimas 30
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymi, kad ES vidaus rinka yra 
didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
ir deramo ūkininkų darbo užmokesčio 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

Or. fr

Pakeitimas 31
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
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pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus pagarba žmogaus 
ir darbuotojų teisėms, atsargumo principu, 
aplinkos apsauga ir gyvūnų gerove;

Or. en

Pakeitimas 32
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama kriterijus siekiant 
parengti suderintus ir lygiaverčius tvarių 
maisto sistemų standartus, grindžiamus 
atsargumo principu, aplinkos apsauga ir 
gyvūnų gerove;

Or. en

Pakeitimas 33
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Herve Juvin, Jean-Lin 
Lacapelle

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga, pagarba 
žmogaus teisėms ir gyvūnų gerove;
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Or. en

Pakeitimas 34
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymi, kad ES vidaus rinka yra 
didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, vietos vartojimu, aplinkos 
apsauga ir gyvūnų gerove;

Or. fr

Pakeitimas 35
Urmas Paet

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES yra didžiausia 
pasaulyje žemės ūkio maisto produktų 
importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove, laikantis PPO taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 36
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski
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Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus atsargumo 
principu, aplinkos apsauga ir gyvūnų 
gerove;

2. pažymėtina, kad ES vidaus rinka 
yra didžiausia pasaulyje žemės ūkio maisto 
produktų importuotoja ir eksportuotoja; yra 
įsitikinęs, kad ES turėtų pasinaudoti šia 
pozicija nustatydama tvarių maisto sistemų 
standartus, grindžiamus mokslu, aplinkos 
apsauga ir gyvūnų gerove;

Or. en

Pakeitimas 37
Annie Schreijer-Pierik

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
toliau laikytis aktyvios ir pozityvios 
prekybos žemės ūkio maisto produktais 
darbotvarkės, užtikrinant, kad visi į ES 
importuojami maisto ir pašarų produktai 
visapusiškai atitiktų jos taisykles ir 
standartus, ir teikiant paramą vystymuisi 
pirminiams gamintojams besivystančiose 
šalyse, kuriose dėl gyventojų skaičiaus ir 
viduriniosios klasės augimo sparčiai 
didėja maisto paklausa, kad jie nedelsiant 
atitiktų šiuos standartus;

Or. nl

Pakeitimas 38
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją užtikrinti 
nuoseklumą ir lankstumą, kad strategijoje 
„Nuo ūkio iki stalo“ aptartos priemonės ir 
tikslai būtų pritaikyti prie bendros žemės 
ūkio ir žuvininkystės politikos, prekybos 
politikos, 2030 m. ES biologinės įvairovės 
strategijos ir kitų susijusių ES politikos 
sričių ir strategijų;

Or. es

Pakeitimas 39
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. ragina Komisiją užtikrinti 
strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ numatytų 
priemonių ir bendros žemės ūkio bei 
žuvininkystės politikos, prekybos politikos, 
2030 m. ES biologinės įvairovės 
strategijos, taip pat kitų susijusių ES 
politikos sričių ir strategijų nuoseklumą ir 
darną, laikantis geresnio reglamentavimo 
principo;

Or. en

Pakeitimas 40
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Roman Haider, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. apgailestauja, kad pasiūlytoje 
naujoje iniciatyvoje neatsižvelgiama į 
COVID-19 krizės poveikį ir su tuo susijusį 
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maisto stygių Europos rinkoje; šiuo 
atžvilgiu itin susirūpinęs pabrėžia, jog 
tikėtina, kad COVID-19 krizė labai 
padidins ES gyventojų, negalinčių įpirkti 
sveiko ir maistingo maisto, skaičių;

Or. en

Pakeitimas 41
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, jog itin svarbu skatinti 
visų ES maisto tvarkymo subjektų ir 
prekybos partnerių daugiašalį dalyvavimą 
ir tarptautinį bendradarbiavimą, kad būtų 
užtikrintas veiksmingas teisingas 
perėjimas prie aplinkos, socialiniu ir 
ekonominiu požiūriu tvarios pasaulinės 
maisto sistemos, pagal kurią visiems 
sudaromos vienodos sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 42
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad Komisija turi grįsti 
savo pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų moksliškai pagrįstais ex 
ante vertinimais, kuriuose būtų aprašyti 
tikslų apskaičiavimo metodai ir kiekvieno 
atskiro tikslo pagrindinės gairės ir 
referencinis laikotarpis, prieš tai 
pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis; 
todėl reikėtų atsižvelgti į bendrą 
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pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų poveikį;

Or. es

Pakeitimas 43
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad COVID-19 
pandemija išryškino poreikį sutrumpinti 
ES maisto tiekimo grandinę ir padaryti ją 
mažiau priklausomą nuo importo iš 
trečiųjų šalių, taip padidinant ES 
atsparumą, kad būtų patenkinti vartotojų 
poreikiai ir užtikrinta maisto gamyba ir 
atsargos;

Or. en

Pakeitimas 44
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, kad ES skatinimo 
politika, apimanti visus ES žemės ūkio 
produktus ir įvairius ūkininkavimo 
modelius, gali aktyviai prisidėti prie šių 
žemės ūkio produktų tvarumo kriterijų 
nustatymo;

Or. en

Pakeitimas 45
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Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad vietos gamyba yra – 
ir visada bus – tvaresnė nei pasaulinė 
maisto gamyba, nes ji atitinka 
neatidėliotinus vartotojų poreikius, 
mažina maisto švaistymą ir gali turėti 
mažesnį poveikį aplinkai, nes mažėja 
transporto sektoriuje išmetamas ŠESD 
kiekis;

Or. en

Pakeitimas 46
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad labai svarbu 
tinkamai atsižvelgti į strategijos "Nuo 
ūkio iki stalo" tikslą – būsimoje ES 
prekybos politikoje ir visuose dvišaliuose 
prekybos susitarimuose daugiausia 
dėmesio skirti Europos apsirūpinimo 
maistu saugumui ir nepriklausomumui;

Or. en

Pakeitimas 47
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų būti 
pagrindinė ES žemės ūkio maisto produktų 
savybė, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus, papildanti 
jų pasaulinę sveikų ir saugių produktų 
reputaciją; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 
kad ES kokybiška gamyba ir geografinės 
nuorodos, kartu su plataus užmojo ES 
skatinimo politika, turėtų būti laikomos 
privalumu siekiant tikslo skatinti tvarią 
prekybą;

Or. en

Pakeitimas 48
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus; 
konstatuoja, kad Europos ūkininkai ir 
gyvulių augintojai yra įsipareigoję 
užtikrinti aukščiausius gamybos 
standartus pasaulyje, ir taip pat pabrėžia, 
kad ES institucijos turi suteikti jiems 
reikalingą paramą;

Or. es

Pakeitimas 49
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, šiuo tikslu sustiprinant vaidmenį, 
kuris priskiriamas Europos gamybos 
sistemų kokybės sąvokai, kiek tai susiję su 
visuomene ir aplinka, užtikrinant, kad 
gamintojų darbas būtų tinkamai įvertintas 
ir užsienio rinkose, ir kad to būtų pasiekta 
Europai vykdant aktyvią skatinimo 
politiką;

Or. it

Pakeitimas 50
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų 
laipsniškai tapti pagrindine ES žemės ūkio 
maisto produktų savybe, į kokybės sąvoką 
įtraukiant socialinius, aplinkos ir 
ekonomikos aspektus; šiuo atžvilgiu mano, 
jog itin svarbu naudoti naujas 
technologijas, grindžiamas genominiais 
metodais, kurios naudingos atrenkant 
atsparesnes, taigi ir tvaresnes, rūšis;

Or. it

Pakeitimas 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus; todėl 
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palankiai vertina strategijos tikslą, kad 
sveikas, aplinką tausojantis ir tvarus 
pasirinkimas turėtų tapti įperkamiausiu 
pasirinkimu, taip pat įtrauktu į prekybos 
susitarimus;

Or. en

Pakeitimas 52
Annie Schreijer-Pierik

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus ir 
užtikrinant, kad tvarios gamybos sąvoka 
apimtų pasaulinį poveikį klimatui ir 
aplinkai bei išteklių naudojimą vienam 
produkto kilogramui;

Or. nl

Pakeitimas 53
Massimiliano Salini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus; ragina 
Komisiją strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ 
didžiausią dėmesį skirti aplinkos, 
ekonominiam ir socialiniam tvarumui;

Or. en
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Pakeitimas 54
Seán Kelly

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus, 
atitinkančius Žaliojo kurso aplinkosaugos 
tikslus ir žalos nedarymo principą;

Or. en

Pakeitimas 55
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvarumas turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, užtikrinant konkurencingumą ir 
tvarias ES gamintojų pajamas ir į kokybės 
sąvoką įtraukiant socialinius ir aplinkos 
aspektus;

Or. en

Pakeitimas 56
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
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savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus ir ūkininkų 
pajamų tvarumą;

Or. es

Pakeitimas 57
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
ir Europos Sąjungos sudaromų prekybos 
susitarimų savybe, į kokybės sąvoką 
įtraukiant socialinius ir aplinkos aspektus;

Or. fr

Pakeitimas 58
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba, įskaitant 
laipsnišką cheminių pesticidų naudojimo 
nutraukimą, turėtų tapti pagrindine ES 
žemės ūkio maisto produktų savybe, į 
kokybės sąvoką įtraukiant socialinius ir 
aplinkos aspektus;

Or. en

Pakeitimas 59
Urmas Paet

Nuomonės projektas
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3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe;

Or. en

Pakeitimas 60
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto 
produktų savybe, į kokybės sąvoką 
įtraukiant socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad Komisija turėtų 
atsižvelgti į tai, kad tvarumas yra 
orientuotas ne tik į aplinkos klausimus, 
nes jis turėtų būti suprantamas kaip 
visuotinė koncepcija, apimanti ir 
ekonominius bei socialinius aspektus;

Or. en

Pakeitimas 61
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų būti 
toliau propaguojama kaip pagrindinė ES 
žemės ūkio maisto produktų savybė, į 
kokybės sąvoką įtraukiant socialinius ir 
aplinkos aspektus;

Or. en
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Pakeitimas 62
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari ir atspari gamyba 
turėtų tapti pagrindine ES žemės ūkio 
maisto produktų savybe, į kokybės sąvoką 
įtraukiant socialinius ir aplinkos aspektus;

Or. en

Pakeitimas 63
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
socialinius ir aplinkos aspektus;

3. mano, kad tvari gamyba turėtų tapti 
pagrindine ES žemės ūkio maisto produktų 
savybe, į kokybės sąvoką įtraukiant 
aplinkos aspektus;

Or. en

Pakeitimas 64
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
3 dalies a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

a) palankiai vertina Komisijos 
įsipareigojimą skatinti visame pasaulyje 
laipsniškai nutraukti ES nebepatvirtintų 
pesticidų naudojimą ir jos įsipareigojimą 
užtikrinti, kad ES uždrausti naudoti 
pavojingi pesticidai nebūtų eksportuojami 
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už ES ribų; primygtinai ragina Komisiją 
tuo tikslu kuo greičiau pateikti pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto; 
palankiai vertina Komisijos paskelbtą 
informaciją apie ketinimą peržiūrėti 
medžiagų, kurios atitinka atmetimo 
kriterijus, leistino importo nuokrypius ir 
ragina Komisiją įgyvendinti visiško šių 
medžiagų liekanų netoleravimo politiką; 
ragina Komisiją taip pat reikalauti taikyti 
standartus, kurie leistų išvengti pesticidų 
taršos poveikio darbuotojams ir 
gyventojams;

Or. en

Pakeitimas 65
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, kad pagrindinis strategijos 
„Nuo ūkio iki stalo“ tikslas turėtų būti 
užtikrinti vartotojams galimybę gauti 
sveiko ir maistingo maisto už sąžiningą 
kainą, taip pat užtikrinti deramą 
atlyginimą gamintojams; be to, strategija 
turėtų sustiprinti ES ūkininkų ir 
gamintojų padėtį pasaulinėje maisto 
tiekimo grandinėje; šiuo požiūriu 
strategijoje taip pat turėtų būti nustatyti 
realistiški, pasiekiami ir sąžiningi tikslai, 
suteikiant gamintojams galimybę ir 
reikiamą laiką, kad jie galėtų palaipsniui 
prisitaikyti prie visų gamybos proceso 
pokyčių be jokių staigių permainų ir 
nediskriminuojant nė vieno sektoriaus 
per se;

Or. en
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Pakeitimas 66
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, jog strategijoje „Nuo ūkio 
iki stalo“ turėtų būti atsižvelgiama į tai, 
kad gerinant sveikatos priežiūrą kaimo 
vietovėse mažėja neteisėta medienos ruoša 
ir išlaikomas anglies dioksidas atogrąžų 
miškuose; ragina Komisiją atlikti poveikio 
vertinimą dėl anglies dioksido rinkų 
prieinamumo intervencijoms, kuriomis 
siekiama panašiai susieti kaimo sveikatos 
programas su miškų išsaugojimu, ir 
įvertinti, kaip šias nuostatas įtraukti į 
prekybos ir darnaus vystymosi skyrius;

Or. en

Pakeitimas 67
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją skatinti pirminio 
sektoriaus prieigą prie naujų 
technologijų, kad būtų skatinamas ES 
žemės ūkio konkurencingumas pasaulio 
rinkose ir išlaikyti aukšti gamybos 
standartai;

Or. es

Pakeitimas 68
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
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3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. pažymi, kad mažėjantis Europos 
įmonių konkurencingumas ir gamybos 
pajėgumas – jei bus patvirtintos 
paskelbtos strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ 
tikslinės ribos – galėtų būti sušvelnintas 
tik tuo atveju, jei ir kiti pagrindiniai 
pasaulio veikėjai patvirtintų lygiaverčių 
aplinkos apsaugos taisyklių sistemą; 
primena Komisijai, kad šiuo metu nėra 
elementų, kurie leistų manyti, kad tai gali 
būti padaryta pakankamu mastu;

Or. en

Pakeitimas 69
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia, kad svarbu išsaugoti ES 
gamybos modelio, suformuoto istorinės ir 
kultūrinės praktikos, gamybos ypatumus, 
kokybę ir išskirtinumą; šiuo požiūriu 
pabrėžia, jog būtina atsižvelgti į tai, kad 
daugelis ūkininkavimo būdų yra 
nacionalinio ir Europos kultūros paveldo 
dalis ir, be to, yra susiję su geografiniais, 
regioniniais ir klimato ypatumais; 
primena, kad ši praktika turėtų būti 
vertinama kaip Europos ir tarptautinio 
paveldo dalis ir saugoma nuo bet kokių 
ideologinių trukdžių; be to, ateityje 
imantis bet kokių permainų turėtų būti 
atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės 
vietos ypatumus ir poreikį apibrėžti 
proporcingus ir sukonkretintus tikslus 
laikantis subsidiarumo principo;

Or. en
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Pakeitimas 70
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus, taip pat 
atliekant plataus užmojo prekybos 
politikos peržiūrą, kurios metu reikėtų 
svarstyti galimybę sukurti specialią žemės 
ūkio maisto produktų sistemą, 
atitinkančią strategijos „Nuo ūkio iki 
stalo“ tvarumo ir aprūpinimo maistu 
tikslus, įskaitant visų pirma visiems 
prekybos susitarimams taikomą 
nekintamumo išlygą, gerinti apsaugos 
sąlygų veikimą, panaikinti pesticidų 
leidžiamąjį importo nuokrypį ir parengti 
veidrodines nuostatas, laikantis PPO 
taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 71
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus; mano, kad ES 
turėtų siekti užtikrinti, kad 2021 m. 
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aukščiausiojo lygio susitikimas būtų 
grindžiamas smulkiųjų maisto gamintojų 
moterų ir šeimos ūkių balsais; taip pat 
mano, kad ES turėtų dar kartą patvirtinti 
Aprūpinimo maistu pasaulyje komiteto, 
kaip svarbiausios tarptautinės ir 
tarpvyriausybinės aprūpinimo maistu ir 
mitybos politikos platformos, įgaliojimus;

Or. en

Pakeitimas 72
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 2021 
m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 2021 
m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus; taip pat 
ragina dėl to leisti vietos valdžios 
institucijoms pirmenybę teikti vietoje 
pagamintiems maisto produktams ir 
galimybę dalyvauti vietos viešuosiuose 
pirkimuose rezervuoti vietos gamintojams;

Or. fr

Pakeitimas 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
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strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus; ragina 
Komisiją skatinti glaudesnį visų viešųjų ir 
privačiųjų suinteresuotųjų subjektų, 
įskaitant vietos valdžios institucijas, 
veiklos koordinavimą, kad būtų pasiekti 
šie tikslai;

Or. en

Pakeitimas 74
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

4. ragina Komisiją užtikrinti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir bendros 
prekybos politikos tikslų nuoseklumą ir 
suderinamumą ir siekti šių tikslų sudarant 
žaliuosius aljansus visuose atitinkamuose 
forumuose, įskaitant 2021 m. JT 
aukščiausiojo lygio susitikimą maisto 
sistemų klausimais;

Or. en

Pakeitimas 75
Massimiliano Salini

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus, be kita ko, 
pasitelkiant visus atitinkamus privačiojo 
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ir viešojo sektorių suinteresuotuosius 
subjektus;

Or. en

Pakeitimas 76
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 2021 
m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose dvišaliuose, regioniniuose 
ir daugiašaliuose forumuose, įskaitant 
2021 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

Or. it

Pakeitimas 77
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 2021 
m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 2021 
m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, realistiškai ir 
pragmatiškai siekti strategijos „Nuo ūkio 
iki stalo“ tikslų sudarant aljansus;

Or. en

Pakeitimas 78
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina Komisiją visuose 
atitinkamuose forumuose, įskaitant 2021 
m. JT aukščiausiojo lygio susitikimą 
maisto sistemų klausimais, siekti 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslų 
sudarant žaliuosius aljansus;

4. ragina Komisiją siekti strategijos 
„Nuo ūkio iki stalo“ tikslų sudarant 
žaliuosius aljansus, galinčius padėti 
pasiekti užsibrėžtų tikslų;

Or. it

Pakeitimas 79
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia poreikį, kurį taip pat 
patvirtino COVID-19 pandemija, plėtoti 
ES atvirą strateginį savarankiškumą, 
siekiant užtikrinti prieigą prie pagrindinių 
rinkų ir svarbiausių prekių, taip pat 
apsaugoti ekonominį turtą; pakartoja, kad 
apsirūpinimo maistu saugumas turi būti 
pripažintas esminiu atviro strateginio 
savarankiškumo aspektu siekiant 
užtikrinti maisto tiekimo sistemų veikimą 
būsimų krizių atveju;

Or. en

Pakeitimas 80
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas



PE680.937v03-00 40/82 AM\1226158LT.docx

LT

4a. pabrėžia, kad Komisija pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
turėtų grįsti moksliškai patikimais ex ante 
poveikio vertinimais, apibūdinant 
kiekvieno atskiro tikslo apskaičiavimo 
metodą ir pradines vertes, taip pat jų 
bazinius laikotarpius, pasikonsultavus su 
valstybėmis narėmis; reikėtų atsižvelgti į 
bendrą pasiūlymų dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų poveikį;

Or. en

Pakeitimas 81
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją sustiprinti 
prekybos su trečiosiomis valstybėmis 
kontrolės mechanizmus – tiek kilmės, tiek 
pasienio, siekiant apsaugoti Europos 
žemės ūkio gyvūnų ir augalų sveikatą ir 
neleisti, kad į ES patektų kenksmingieji 
organizmai ir ligos;

Or. es

Pakeitimas 82
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Europos Komisiją parengti 
aiškią prekybos ir žemės ūkio politiką, 
kuria būtų siekiama sumažinti Europos 
galvijienos sektoriaus priklausomybę nuo 
transgeninės sojos produktų iš Pietų 
Amerikos;
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Or. fr

Pakeitimas 83
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. atsižvelgdamas į plataus užmojo 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ tikslus, 
ragina Europos Komisiją peržiūrėti 
pagrindinius MERCOSUR susitarimo 
principus, susijusius su žemės ūkiu ir 
aplinkos apsauga; atkreipia dėmesį į 
žemės ūkio ir tvarumo skyrių disbalansą 
ir pabrėžia, kad apsaugos priemonių 
nepakanka, kad būtų išvengta rinkos 
iškraipymų ar aplinkos būklės blogėjimo;

Or. en

Pakeitimas 84
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia maisto tiekimo grandinės 
skaidrumo ir visų gamybos bei 
paskirstymo procesų atsekamumo svarbą; 
pažymi, kad naujoviškos skaitmeninės 
priemonės ir privalomas maisto produktų 
kilmės ženklinimas gali gerokai padidinti 
skaidrumą ir atsekamumą, taigi ir 
vartotojų pasitikėjimą;

Or. en
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Pakeitimas 85
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. palankiai vertina strategijos „Nuo 
ūkio iki stalo“ siekį užtikrinti plataus 
užmojo ir visapusiškai įgyvendinamus 
darnaus vystymosi skyrius visuose ES 
dvišaliuose prekybos susitarimuose; 
pabrėžia geresnio prekybos ir darnaus 
vystymosi skyrių prekybos susitarimuose 
vykdymo svarbą siekiant skatinti biologinę 
įvairovę, gyvūnų gerovę, kelti darbo 
standartus, skatinti tvaresnę žemės ūkio 
maisto produktų gamybą ir sustabdyti ES 
sukeliamą pasaulinį miškų naikinimą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių vykdymą būtų 
galima gerokai pagerinti taikant įvairius 
vykdymo užtikrinimo metodus, įskaitant, 
kraštutiniu atveju, sankcijomis 
grindžiamą mechanizmą; ragina į 
„prekybos ir darnaus vystymosi“ skyrius 
įtraukti veiksmų gaires su orientyrais, 
kuriems būtų taikomi ex post poveikio 
darniam vystymuisi vertinimai, ir kad nuo 
to priklausytų (ne)tarifinių kliūčių 
mažinimas; tikisi, kad už prekybos 
taisyklių laikymosi užtikrinimą atsakingas 
vyriausiasis pareigūnas visapusiškai atliks 
savo vaidmenį stiprinant prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių vykdymo 
užtikrinimą, visų pirma užtikrindamas 
tinkamą tolesnį pilietinės visuomenės 
atstovų pateiktų skundų, susijusių su 
žmogaus teisėmis, aplinkos apsaugos ir 
gyvūnų gerovės problemomis, 
nagrinėjimą; primygtinai ragina remti 
besivystančias šalis siekiant skatinti 
apsirūpinimo maistu saugumą ir derinimą 
su Europos tvarumo standartais;

Or. en
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Pakeitimas 86
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia, remiamas už prekybos 
taisyklių vykdymo užtikrinimą atsakingo 
vyriausiojo pareigūno, vykdytinų 
prekybos ir darnaus vystymosi skyrių 
prekybos susitarimuose svarbą siekiant 
propaguoti biologinę įvairovę, skatinti 
tvaresnę žemės ūkio maisto produktų 
gamybą ir sustabdyti ES sukeliamą 
pasaulinį miškų naikinimą, nes tai būdas 
užtikrinti ES prekybos politikos 
suderinamumą su didesniais reguliavimo 
užmojais, nustatytais strategijoje „Nuo 
ūkio iki stalo“, ES biologinės įvairovės 
strategijoje, BŽŪP ir kitose su maistu 
susijusiose politikos srityse; siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas gamintojams ir 
tikrą pažangą pereinant prie tvarios 
praktikos visame pasaulyje, siūlo į 
prekybos ir darnaus vystymosi skyrius taip 
pat įtraukti reikalavimą laikytis 
lygiaverčių gamybos standartų, pvz., 
gyvūnų gerovės, gyvūnų pašarų, gyvūnų 
vežimo, atsekamumo, maisto atliekų, 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms 
ir fitosanitarinių produktų naudojimo 
srityse; ragina pasitelkti trečiųjų šalių 
audito ir sertifikavimo įstaigas, kurios 
veiktų visais importuojamų produktų 
gamybos etapais, ir nustatyti, kad tokie 
sertifikatai importuotojams būtų 
privalomi ir grindžiami ES pamatiniais 
standartais, atitinkančiais strategijos 
„Nuo ūkio iki stalo“ tikslus; primygtinai 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

Or. en
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Pakeitimas 87
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant propaguoti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
pasaulinį miškų naikinimą; primygtinai 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarios gamybos ir 
pagarbos žmogaus teisėms standartais; 
atsižvelgdamas į tai, reiškia didelį 
susirūpinimą dėl to, kaip strategija „Nuo 
ūkio iki stalo“ galėtų paskatinti maisto 
stygiaus pasaulyje didėjimą mažinant 
Europos ir pasaulinę gamybą, kaip 
siūloma Jungtinių Amerikos Valstijų 
Žemės ūkio departamento 2020 m. 
paskelbtoje ataskaitoje; pabrėžia, jog 
akivaizdu, kad vien tik ekologinė gamyba 
nepajėgi patenkinti poreikių ir užtikrinti 
reikiamo kiekio maisto produktų viso 
pasaulio gyventojams;

Or. en

Pakeitimas 88
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
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ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais; 
laikantis šioje nuomonėje nurodytų tikslų, 
reikalauja kad naujais laisvosios prekybos 
susitarimais nebūtų daromas neigiamas 
poveikis biologinei įvairovei, nebūtų 
netiesiogiai skatinama pereiti prie 
monokultūrų, nebūtų leidžiamas žemės 
ūkio dempingas dėl to, kad nesama 
standartų, taikomų į Europą 
importuojamiems produktams, 
abipusiškumo;

Or. fr

Pakeitimas 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant propaguoti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES sukeliamą pasaulinį miškų naikinimą; 
primygtinai ragina remti besivystančias 
šalis siekiant skatinti apsirūpinimo maistu 
saugumą ir derinimą su Europos tvarumo 
standartais; mano, kad prekybos ir 
darnaus vystymosi skyriai kartu su 
bendrąja lengvatų sistema (BLS) šiuo 
metu yra geriausi būdai užtikrinti, kad 
trečiosios šalys, su kuriomis Sąjunga yra 
pasirašiusi prekybos susitarimus, laikytųsi 
žmogaus teisių, aplinkos ir darbo 
standartų, kurie yra naudingi šių trečiųjų 
šalių žemės ūkio maisto produktų 
sektoriui;

Or. en
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Pakeitimas 90
Roman Haider

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
pasaulinį miškų naikinimą, dėl kurio iš 
dalies atsakinga ES; todėl mano, kad ES 
žemės ūkio maisto produktų standartų 
laikymasis turėtų būti būtina sąlyga 
sudarant visus būsimus prekybos 
susitarimus; primygtinai ragina remti 
besivystančias šalis siekiant skatinti 
apsirūpinimo maistu saugumą ir derinimą 
su Europos tvarumo standartais;

Or. de

Pakeitimas 91
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, 
Costas Mavrides

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose, į kuriuos įtraukti 
sankcijomis grindžiami ginčų sprendimo 
mechanizmai, svarbą siekiant propaguoti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą, sustabdyti 
ES sukeliamą pasaulinį miškų naikinimą ir 
kelti darbo standartus, laikantis aštuonių 
pagrindinių TDO konvencijų; primygtinai 
ragina visų pirma remti besivystančias 
šalis siekiant skatinti apsirūpinimo maistu 
saugumą ir teikti pagalbą derinant 
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taisykles su Europos standartais tvarių 
žemės ūkio maisto produktų sistemų 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 92
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia plataus užmojo ir 
vykdytinų prekybos ir darnaus vystymosi 
skyrių prekybos susitarimuose svarbą 
siekiant skatinti biologinę įvairovę, 
tvaresnę žemės ūkio maisto produktų 
gamybą ir sustabdyti ES skatinamą 
pasaulinį miškų naikinimą; ragina remti 
besivystančias šalis siekiant skatinti 
apsirūpinimo maistu saugumą ir derinimą 
su Europos tvarumo standartais bei 
pagarba žmogaus teisėms; pabrėžia, kad 
svarbu taikyti veiksmingą sankcijų 
sistemą, jei šių standartų nesilaikoma;

Or. it

Pakeitimas 93
Seán Kelly

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant propaguoti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES sukeliamą pasaulinį miškų naikinimą, 
taip pat veiksmingai spręsti rinkos 
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skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

iškraipymų problemą, kad žemės ūkio 
maisto produktų sektorius neatsidurtų 
nepalankioje konkurencinėje padėtyje; 
primygtinai ragina remti besivystančias 
šalis siekiant skatinti apsirūpinimo maistu 
saugumą ir derinimą su Europos tvarumo 
standartais;

Or. en

Pakeitimas 94
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant propaguoti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES sukeliamą pasaulinį miškų naikinimą; 
primygtinai ragina remti besivystančias 
šalis siekiant skatinti apsirūpinimo maistu 
saugumą ir derinimą su Europos tvarumo 
standartais; primygtinai ragina pradėti 
konstruktyvų dialogą su vyriausybėmis ir 
suinteresuotaisiais subjektais pasauliniu 
mastu;

Or. en

Pakeitimas 95
Εμμανουήλ Φράγκος

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
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biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą, 
užtikrinti derinimą su Europos tvarumo 
standartais ir remti Europos verslo 
subjektus;

Or. el

Pakeitimas 96
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę ir tvaresnę žemės ūkio 
maisto produktų gamybą; ragina remti 
besivystančias šalis siekiant skatinti 
apsirūpinimo maistu saugumą ir derinimą 
su Europos tvarumo standartais;

Or. it

Pakeitimas 97
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 

5. pabrėžia prekybos ir darnaus 
vystymosi skyrių prekybos susitarimuose 
svarbą siekiant propaguoti biologinę 
įvairovę, skatinti tvaresnę žemės ūkio 
maisto produktų gamybą ir sustabdyti ES 
sukeliamą pasaulinį miškų naikinimą; 
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ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

primygtinai ragina Komisiją pasiūlyti 
pagalbą besivystančioms šalims siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

Or. en

Pakeitimas 98
Annie Schreijer-Pierik

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
pasaulinį požiūrį į klimatą ir biologinę 
įvairovę, skatinti tvaresnę žemės ūkio 
maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
pasaulinį miškų naikinimą; ragina remti 
besivystančias šalis siekiant skatinti 
apsirūpinimo maistu saugumą ir derinimą 
su Europos tvarumo standartais;

Or. nl

Pakeitimas 99
Enikő Győri

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant propaguoti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
pasaulinį miškų naikinimą; primygtinai 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;
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Or. en

Pakeitimas 100
Urmas Paet

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant skatinti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą; 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su Europos tvarumo standartais;

5. pabrėžia vykdytinų prekybos ir 
darnaus vystymosi skyrių prekybos 
susitarimuose svarbą siekiant propaguoti 
biologinę įvairovę, skatinti tvaresnę žemės 
ūkio maisto produktų gamybą ir sustabdyti 
pasaulinį miškų naikinimą; primygtinai 
ragina remti besivystančias šalis siekiant 
skatinti apsirūpinimo maistu saugumą ir 
derinimą su ES reikalavimais, taikomais 
importuojamiems maisto produktams;

Or. en

Pakeitimas 101
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
5 dalies a punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

a) pažymi, kad prekybos ir darnaus 
vystymosi skyriuose nenagrinėjamas 
galimas neigiamas prekybos susitarimų 
poveikis žemės naudojimo paskirties 
keitimui, miškų naikinimui ar klimato 
kaitai; mano, kad Europos ir tarptautiniai 
aplinkos apsaugos, saugos, gyvūnų 
gerovės ir socialiniai standartai turėtų 
būti visapusiškai taikomi visuose prekybos 
susitarimų skyriuose, kad būtų išvengta 
visų kitų prekybos nuostatų neigiamo 
poveikio šiems standartams;

Or. en
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Pakeitimas 102
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad vykdant prekybą ir 
žemės ūkio maisto produktų importą iš 
trečiųjų valstybių turi būti laikomasi ES 
gamybos standartų. Žemės ūkio maisto 
produktai, kurie neatitinka pagrindinių 
Sąjungos standartų, susijusių su aplinkos, 
higienos ir gyvūnų gerovės apsauga, 
neturėtų patekti į vidaus rinką;
mano, jog svarbu, kad Komisija nustatytų 
aiškias ir bendras atitikties taisykles 
importuotojams, ir, jei jų nesilaikoma, 
taikyti importo muitus;

Or. it

Pakeitimas 103
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. yra įsitikinęs, kad teisės aktai dėl 
privalomo ES lygmens horizontaliojo 
išsamaus patikrinimo visoje tiekimo 
grandinėje, taikomo ES ir užsienio 
įmonėms, veikiančioms bendrojoje 
rinkoje, yra būtini norint pasiekti darnaus 
vystymosi tikslus, skatinti gerą valdymą, 
didinti atsekamumą ir atskaitomybę 
pasaulinėse tiekimo grandinėse;

Or. en
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Pakeitimas 104
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. apgailestauja, kad neatliktas 
veiksmingas biologinės įvairovės ir 
strategijų „Nuo ūkio iki stalo“ poveikio 
vertinimas, ir primena, kad pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
reikia teikti tik įvertinus bendrą strategijų 
poveikį aplinkos, socialiniu ir ekonominiu 
požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 105
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pabrėžia, kad prekiaujant su 
trečiosiomis šalimis ir importuojant iš jų 
turi būti laikomasi Europos gamybos 
standartų; siekiant išlaikyti vienodas 
sąlygas, į ES rinkas neturėtų būti 
leidžiama importuoti maisto produktų, 
kurie neatitinka atitinkamų ES 
aplinkosaugos standartų;

Or. en

Pakeitimas 106
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia viso gamybos proceso 
atsekamumo svarbą, kad būtų galima 
tiksliai informuoti vartotojus apie žemės 
ūkio produkto kilmę, tuo tikslu naudojant 
veiksmingą tvarumo ženklinimo sistemą ir 
pasitelkiant naujas skaitmenines sistemas, 
įskaitant tokių priemonių, kaip blokų 
grandinės, naudojimą atsekamumui 
sertifikuoti.
mano, jog šiuo tikslu svarbu, kad 
Komisija užtikrintų vienodą maisto 
produktų muitinį tikrinimą visuose 
įvežimo į ES punktuose;

Or. it

Pakeitimas 107
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. ragina užtikrinti geresnį 
sudedamųjų dalių ir produktų 
atsekamumą visoje maisto grandinėje, nes 
tai padėtų kovoti su sukčiavimu ir neleisti, 
kad užteršti produktai pasiektų vartotojus; 
ragina daugiau dėmesio skirti iš trečiųjų 
šalių importuojamų prekių ir jų atitikties 
ES maisto ir pašarų saugos standartams 
tikrinimui;

Or. en

Pakeitimas 108
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad galimybė naudotis 
naujomis ir novatoriškomis 
technologijomis yra pagrindinis veiksnys 
siekiant išlaikyti Europos žemės ūkio 
konkurencingumą pasaulinėje rinkoje ir 
užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą 
pasauliniu lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 109
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. atkreipia dėmesį į strategijos „Nuo 
ūkio iki stalo“ siekį užtikrinti, kad 
importuojami produktai ir toliau atitiktų 
atitinkamus ES reglamentus ir 
standartus; pažymi, kad šiuo metu ES 
taisyklės netaikomos visoms 
importuojamoms prekėms; prašo 
Komisijos padidinti užmojį užtikrinant, 
kad į ES importuojami produktai visiškai 
atitiktų atitinkamus ES reglamentus ir 
standartus, ypač gyvūnų gerovės, 
pesticidų naudojimo ir kovos su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms 
srityse; pabrėžia, kad svarbu teikti paramą 
vystymuisi ir remti pirminius gamintojus 
iš besivystančių šalių, kad eksportuodami 
į Europą jie laikytųsi šių standartų; 
ragina taikyti stebėsenos metodą, kuriuo 
būtų užtikrinamas reikalavimų 
laikymasis;

Or. en

Pakeitimas 110
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso
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Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, kad svarbu teikti 
veiksmingą paramą smulkiesiems 
ūkininkams siekiant suteikti jiems 
galimybę visapusiškai laikytis tvarumo 
standartų, atsižvelgiant į galimą šių 
standartų poveikį maisto nuostolių ir 
švaistymo srityje, ir suteikti jiems daugiau 
galimybių patekti į užsienio rinkas;

Or. it

Pakeitimas 111
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. primena savo reikalavimus 
Komisijai dėl ES teisinės sistemos, skirtos 
ES sukeliamam pasauliniam miškų 
naikinimui sustabdyti ir pradėti juos 
atkurti, ypač savo raginimą parengti 
griežtus teisės aktus dėl miškams pavojų 
keliančių žaliavų, pvz., sojos, alyvpalmių 
aliejaus, gumos, kukurūzų, jautienos, 
odos ir kakavos; prašo, kad pagal 
strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ būtų 
užtikrinta, jog visi ES rinkai pateikiami 
produktai būtų nesusiję su miškų 
naikinimu ir žmogaus teisių pažeidimais; 
primygtinai tvirtina, kad Komisija 
neturėtų derėtis dėl jokio prekybos 
susitarimo, kuriuo būtų prisidedama prie 
miškų naikinimo; pabrėžia ES svarbą 
remiant politiką, kuria skatinamas 
bendruomeninis miškų valdymas ir 
vienodos smulkiųjų miškų valdytojų 
galimybės patekti į vietos, regionines ir 
pasaulines rinkas;
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Or. en

Pakeitimas 112
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. be to, pabrėžia žemės ūkio maisto 
produktų sektoriaus ir geografinių 
nuorodų (GN) svarbą prekybos 
susitarimuose, kuriuos būtina atnaujinti 
atsižvelgiant į tvarumo kriterijus, 
nustatytus strategijoje „Nuo ūkio iki 
stalo“, sykiu užtikrinant, kad jos būtų 
saugomos ir remiamos užsienio rinkose;

Or. it

Pakeitimas 113
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
5 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5e. ragina Komisiją į galiojančius 
prekybos susitarimus ir į tuos, dėl kurių 
tebesiderama, įtraukti maisto sistemų 
tvarumo skyrių, pagal kurį būtų 
įsipareigojama užtikrinti ir įdiegti atsparią 
ir tvarią maisto sistemą kartu su visais 
prekybos partneriais;

Or. it

Pakeitimas 114
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Nuomonės projektas
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6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

6. pabrėžia, kad nesant pasaulinės 
standartų konvergencijos, kyla pavojus, jog 
ES žemės ūkio maisto produktų sektorius 
gali atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje, sumažėti ES gamintojų 
ekonominis ir socialinis atsparumas, taip 
pat jų pajėgumas siekti aplinkosauginio 
veiksmingumo ir imtis klimato srities 
veiksmų, padidėti žemės ūkio maisto 
produktų, kurie labai skiriasi nuo ES 
standartų ir gamybos sąlygų, importas į 
bendrąją rinką, gali būti importuojami 
pigūs žemės ūkio maisto produktai, kurie 
dažnai yra susiję su socialinėmis ir 
aplinkosaugos išlaidomis trečiosiose 
šalyse, ir dėl to padidės vartotojų išlaidos; 
ragina Komisiją, konsultuojantis su visais 
žemės ūkio maisto grandinės dalyviais, 
valdžios institucijomis visais valdymo 
lygmenimis, socialiniais partneriais, 
NVO, pilietine visuomene, privačiais 
subjektais ir kitais susijusiais 
suinteresuotaisiais subjektais, kuo 
greičiau pateikti išsamų strategijoje 
numatytų tikslų ex ante poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų, 
įskaitant gamybos standartus, 
abipusiškumui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 115
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle, Herve Juvin

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
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pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją nedelsiant atlikti 
ir pateikti išsamų objektyvų strategijoje 
numatytų tikslų poveikio vertinimą, taip 
pat proporcingas priemones ES žemės ūkio 
maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti; primena, kad 
laisvosios prekybos susitarimai turėtų būti 
grindžiami suderintu požiūriu, skatinant 
didesnį prekybos, muitų ir rinkos 
priežiūros nuoseklumą; be to, primygtinai 
ragina Komisiją laisvosios prekybos 
susitarimuose nustatyti platesnio užmojo 
darbotvarkę, susijusią su sukčiavimu ir 
klastojimu maisto produktų srityje;

Or. en

Pakeitimas 116
Massimiliano Salini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti; mano, kad 
strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“ turėtų 
būti vadovaujamasi išsamiu žemės ūkio 
maisto produktų grandinės metodu, 
grindžiamu nepriklausoma ir patikima 
mokslinio poveikio analize, ir kad taikant 
strategiją turėtų būti vengiama bet kokių 
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staigių pokyčių, kurie tik pakenktų 
visiems nacionalinės ekonomikos 
sektoriams;

Or. en

Pakeitimas 117
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti, nustatant 
griežtesnę kontrolę prie sienų ir 
parengiant gamybos standartų ir sąlygų, 
taikomų teritorijose, kurioms galioja 
laisvosios prekybos susitarimai, efektyvios 
kontrolės priemones;

Or. fr

Pakeitimas 118
Seán Kelly

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 

6. pabrėžia pavojų, kad dėl to, jog 
Europos ūkininkai laikosi kai kurių 
pasauliniu mastu aukščiausių 
aplinkosaugos standartų, ir nesant 
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padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

pasaulinės standartų konvergencijos, ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją, bendraujant, 
konsultuojantis ir bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis, prieš įgyvendinant 
strategijoje numatytus tikslus pateikti 
objektyvius ir išsamius poveikio 
vertinimus, taip pat proporcingas 
priemones ES žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus konkurencingumui išlaikyti ir 
standartų abipusiškumui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 119
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti; primygtinai 
ragina Komisiją padėti trečiosioms šalims, 
su kuriomis Sąjunga yra pasirašiusi 
prekybos susitarimus, skatinti rinkos 
įvairovę ir kovoti su rinkos koncentracija 
žemės ūkio maisto produktų sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 120
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
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Mavrides

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų ir 
bendrą strategijoje numatytų tikslų 
poveikio vertinimą, taip pat proporcingas 
priemones, tinkamus prisitaikymo ir 
kompensavimo mechanizmų 
įgyvendinimo terminus ES žemės ūkio 
maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti, visų pirma 
užtikrinant visų į ES importuojamų žemės 
ūkio maisto produktų ir miškininkystės 
produktų standartų abipusiškumą;

Or. en

Pakeitimas 121
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas 
priemones ES žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus konkurencingumui išlaikyti ir 
standartų abipusiškumui užtikrinti;

6. atkreipia dėmesį į galimą pavojų, 
kad nesant pasaulinės standartų 
konvergencijos ES žemės ūkio maisto 
produktų sektorius gali atsidurti 
nepalankioje konkurencinėje padėtyje; 
primena, kad poveikio vertinimai yra 
neatsiejama ES taisyklių rengimo proceso 
dalis ir kad yra atsižvelgiama į ekonominį 
poveikį;

Or. en
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Pakeitimas 122
Enikő Győri

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas 
priemones ES žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus konkurencingumui išlaikyti ir 
standartų abipusiškumui užtikrinti;

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti 
nuodugnų strategijoje numatytų tikslų 
ex ante poveikio vertinimą ir reguliarius 
tolesnius vertinimus, kad strategija „Nuo 
ūkio iki stalo“ nepakenktų ES ūkininkų 
konkurencingumui pasaulinėse rinkose ir 
nepaskatintų ES žemės ūkio maisto 
produktų išstūmimo dėl pigesnio importo į 
ES vidaus rinką;

Or. en

Pakeitimas 123
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje, gali padidėti vartotojų išlaidos ir 
būti pakenkta dešimties milijonų Europos 
ūkių gamybos modeliui; ragina Komisiją 
pateikti išsamų strategijoje numatytų tikslų 
poveikio vertinimą, taip pat proporcingas 
priemones ES žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus konkurencingumui išlaikyti ir 
standartų abipusiškumui užtikrinti;
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Or. es

Pakeitimas 124
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją remtis mokslu 
grindžiamu požiūriu ir pateikti išsamų 
visuotinį strategijoje ir kiekviename 
pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 125
Dita Charanzová

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas 
priemones ES žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus konkurencingumui išlaikyti ir 

6. mano, kad reikia toliau nagrinėti 
pasaulinės standartų konvergencijos 
nebuvimo ir galimo su tuo susijusio 
poveikio ES žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus konkurencingumui ir vartotojų 
išlaidoms klausimus; ragina Komisiją 
pateikti išsamų poveikio vertinimą, 
kuriame galėtų būtų nagrinėjami 
strategijoje numatyti tikslai ir taip pat 
apžvelgiamos galimos proporcingos 



AM\1226158LT.docx 65/82 PE680.937v03-00

LT

standartų abipusiškumui užtikrinti; priemonės, kurias taikant būtų galima 
išlaikyti ES žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus konkurencingumą, ir tai, kaip 
suderinti standartus su trečiosiomis 
šalimis;

Or. en

Pakeitimas 126
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui, vienodoms sąlygoms ir 
veiksmingai kontrolei užtikrinti;

Or. it

Pakeitimas 127
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia pavojų, kad nesant 
pasaulinės standartų konvergencijos ES 
žemės ūkio maisto produktų sektorius gali 
atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 

6. pabrėžia, kad esama pavojaus, kad 
nesant pasaulinės standartų konvergencijos 
ES žemės ūkio maisto produktų sektorius 
gali atsidurti nepalankioje konkurencinėje 
padėtyje ir dėl to padidės vartotojų 
išlaidos; ragina Komisiją pateikti išsamų 
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strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

strategijoje numatytų tikslų poveikio 
vertinimą, taip pat proporcingas priemones 
ES žemės ūkio maisto produktų sektoriaus 
konkurencingumui išlaikyti ir standartų 
abipusiškumui užtikrinti;

Or. fr

Pakeitimas 128
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad prekybos 
susitarimais turi būti užtikrinama, kad 
susitariančios šalys aktyviai dalyvautų 
skatinant darnaus vystymosi principus; 
taip pat turi būti užtikrinama, kad 
tarptautiniai standartai atitiktų ES 
užmojus aplinkos ir klimato srityje; be to, 
siekiant užtikrinti pasaulinį perėjimą prie 
tvarių maisto sistemų, šiuose 
susitarimuose turėtų būti atsižvelgiama į 
tai, kad privaloma laikytis Paryžiaus 
susitarimo dėl klimato kaitos;

Or. es

Pakeitimas 129
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pažymi, kad strategijoje „Nuo ūkio 
iki stalo“ bus nustatyti įvairūs 
gamintojams taikomi apribojimai, kuriuos 
turėtų atsverti alternatyvios priemonės; 
atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją 
remti mokslinių tyrimų, plėtros ir 
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inovacijų veiklą, susijusią su žemės ūkio 
maisto produktų sektoriumi, siekiant 
pateikti realistiškus, moksliškai pagrįstus 
ir tinkamus sprendimus, kurie galėtų 
papildyti reikiamas priemones (pvz., 
naujus selekcijos metodus) ir paskatinti 
taikyti įgyvendinamą naują praktiką, kad 
būtų užtikrinta tvaresnė žemės ūkio 
gamyba;

Or. en

Pakeitimas 130
Carles Puigdemont i Casamajó

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją atlikti poveikio 
vertinimą dėl galimybės priimti ES teisės 
aktus dėl anglies dioksido pasienio 
koregavimo mechanizmo taikymo ATLPS 
sektoriams ir maisto produktams, 
importuojamiems į Sąjungą iš trečiųjų 
šalių, kuriose taikomi žemesni žemės ūkio 
sektoriuje išmetamo ŠESD kiekio 
standartai, žemesni standartai miškų 
naikinimo politikos srityje arba kurių 
anglies pėdsakas vienam kilogramui yra 
didesnis, taip pat tokiems produktams 
kaip mėsa, pienas ir pašarai;

Or. en

Pakeitimas 131
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
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Sąjungos reguliavimo apribojimų didėja 
technologiniai skirtumai tarp Europos 
Sąjungos ir pagrindinių jos prekybos 
konkurentų biotechnologijų, genomo 
redagavimo ir naujų selekcijos metodų 
srityse; ragina Komisiją užtikrinti 
vienodas sąlygas technologijų srityje, kad 
Europos įmonės galėtų konkuruoti 
tarptautinėse rinkose vienodomis 
sąlygomis;

Or. es

Pakeitimas 132
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia, kad dėl to, žemės ūkis 
patiria klimato kaitos, didėjančio kainų 
svyravimo, globalizuotų gamybos 
grandinių trikdžių ir didėjančios 
pandemijų tikimybės poveikį, ES privalo 
siekti labiau užtikrinti savo apsirūpinimo 
maistu savarankiškumą, paremtą kaip 
įmanoma didesniu vietos produktų 
vartojimu ir strateginių atsargų kaupimu;

Or. fr

Pakeitimas 133
Annie Schreijer-Pierik

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atsižvelgdamas į tai, labai 
susirūpinęs atkreipia dėmesį į Jungtinių 
Amerikos Valstijų Žemės ūkio 
departamento Ekonominių tyrimų 
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tarnybos neseniai atlikto mokslinio 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ ir 
biologinės įvairovės strategijų kaupiamojo 
poveikio vertinimo išvadas1a;
_________________
1a Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano, ir 
Sara G. Scott. 2020 m lapkritis. Economic 
and Food Security Impacts of 
Agricultural Input Reduction Under the 
European Union Green Deal’s Farm to 
Fork and Biodiversity Strategies, EB-30, 
U.S. Department of Agriculture, 
Economic Research Service.

Or. nl

Pakeitimas 134
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primygtinai ragina Komisiją 
stiprinti muitinės patikrinimus, kad būtų 
užkirstas kelias sukčiavimui maisto 
produktų srityje, sustiprinta intelektinės 
nuosavybės teisių, ypač geografinių 
nuorodų, apsauga ir išvengta galimo 
augalų ir gyvūnų kenkėjų patekimo į ES, 
taip užtikrinant aukščiausio lygio 
sanitarinę ir fitosanitarinę apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 135
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)



PE680.937v03-00 70/82 AM\1226158LT.docx

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina sustiprinti Europos uostų 
sienų kontrolę, kad būtų užkirstas kelias 
naujų gyvūnų ir augalų kenkėjų ir ligų 
plitimui; pabrėžia poreikį užtikrinti 
geresnę muitų lengvatų ir importo 
mokesčių, taikomų žemės ūkio 
produktams iš Maroko, kontrolę ir 
atskaitomybę;

Or. en

Pakeitimas 136
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į tai, kad dėl 
didelio kiekio netarifinių kliūčių, 
kontrolės lygio ir kokybės skirtumų, taip 
pat skirtingų muitinės procedūrų ir 
sankcijų politikos ES įvežimo į muitų 
sąjungą punktuose dažnai iškreipiami 
prekybos srautai;

Or. en

Pakeitimas 137
Massimiliano Salini

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. prašo Komisijos rengiant strategiją 
atsižvelgiant į tai, kad kiekviename 
sektoriuje taikomi skirtingi gamybos 
metodai, kurie yra daugiau ar mažiau 
tvarūs; ragina Komisiją pabrėžti, kad 
subalansuota mityba turėtų apimti visus 
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maisto produktus;

Or. en

Pakeitimas 138
Herve Juvin

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. siūlo nedelsiant imtis 
protekcionistinių priemonių reaguojant į 
nepalankią konkurencinę padėtį, kurioje 
yra atsidūrusi Europos Sąjunga, o ne 
neefektyviai raginti suvienodinti 
standartus planetos lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 139
Annie Schreijer-Pierik

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atlikti specialų nepriklausomą mokslinį 
rizikos, kylančios tarptautiniams ir 
Europos prekybos srautams, biologinei 
įvairovei, gamybos lygiui, maisto 
produktų kainoms, kaimo vietovių 
perspektyvumui ir regioniniam 
aprūpinimui maistu bei tiekimo 
saugumui, taip pat susijusios su (klimatui 
žalingais) išmetamaisiais teršalais, kurią 
lemia galimo žemės ūkio gamybos 
perkėlimo į trečiąsias šalis (ir kitus 
regionus bei valstybes nares Sąjungoje) 
padariniai dėl įgyvendintų šios strategijos 
priemonių bei tikslų, ex ante poveikio 
vertinimą;
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Or. nl

Pakeitimas 140
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pažymi, kad svarbu suteikti prieigą 
prie technologinių ir mokslinių inovacijų, 
įskaitant tvarias biotechnologijas, 
kuriomis galima skatinti genetinių išteklių 
ir maisto gamybos sistemų įvairovę, 
ypatingą dėmesį skiriant vietinėms 
veislėms ir rūšims; pabrėžia, kad tvirtų 
ryšių su prekybos partneriais šių inovacijų 
mokslinių tyrimų ir plėtros srityje 
plėtojimas galėtų būti svarbus veiksnys 
skatinant tvaresnę žemės ūkio maisto 
produktų gamybą, kartu išsaugant žemės 
ūkio našumą;

Or. en

Pakeitimas 141
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad žemės ūkis ir žvejyba 
yra gyvybiškai svarbūs sektoriai siekiant 
plėtoti tvarią ekonominę veiklą 
atokiausiuose regionuose, ir pabrėžia šių 
sektorių indėlį ir pridėtinę vertę padedant 
užtikrinti apsirūpinimo maistu saugumą 
ir patenkinti gyventojų paklausą tiekiant 
kokybiškus produktus; pabrėžia būtinybę į 
ilgalaikę strateginę strategijos „Nuo ūkio 
iki stalo“ viziją įtraukti tų regionų 



AM\1226158LT.docx 73/82 PE680.937v03-00

LT

realijas;

Or. es

Pakeitimas 142
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina Komisiją sukurti ES 
privalomą kilmės ženklinimo sistemą, 
siekiant padidinti skaidrumą ir gerinti 
vartotojų informuotumą; pabrėžia, kad 
reikia sukurti veiksmingą sistemą, kuri 
būtų bendra visai žemės ūkio maisto 
produktų grandinei, siekiant užtikrinti 
vienodas jos taikymo sąlygas Europoje; 
pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas naujoms technologinėms ir 
skaitmeninėms inovacijų priemonėms, 
kurios gali prisidėti užtikrinant tiekimo 
grandinės atsekamumą;

Or. en

Pakeitimas 143
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. ragina neseniai Europos Komisijos 
paskirtą už prekybos taisyklių laikymosi 
užtikrinimą atsakingą vyriausiąjį 
pareigūną parengti mūsų partnerių 
padarytų prekybos susitarimų pažeidimų 
sąrašą, kad Europos Komisija taikytų 
sankcijas, reikalingas tinkamam šių 
susitarimų įgyvendinimui, standartų 
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abipusiškumui, mūsų ūkininkų apsaugai 
ir Europos vartotojų sveikatai užtikrinti;

Or. fr

Pakeitimas 144
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. pabrėžia, kad koordinuotas ir 
suderintas požiūris į nesąžiningos 
konkurencijos praktiką ir poreikis 
nustatyti lygiaverčius maisto standartus, 
tinkamai atsižvelgiant į atsargumo 
principą, yra itin svarbus siekiant 
užtikrinti nepertraukiamą maisto 
produktų tiekimą visose valstybėse narėse 
ir veiksmingą bei efektyvų saugumą ir 
muitinės kontrolę;

Or. en

Pakeitimas 145
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. primygtinai ragina Komisiją 
užtikrinti, kad visoje ES atliekant muitinį 
tikrinimą būtų laikomasi tų pačių 
standartų, taikant tiesioginį bendrą 
muitinio tikrinimo mechanizmą, 
koordinuojant veiksmus su valstybėmis 
narėmis ir visapusiškai laikantis 
subsidiarumo principo, kartu vykdant 
kokybiškas saugumo patikras, per kurias 
galima nustatyti sanitarinę, fitosanitarinę 
ir biologinę riziką, kylančią importuojant 
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iš trečiųjų šalių, ir užkirsti jai kelią;

Or. en

Pakeitimas 146
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. reikalauja sustiprinti ne ES kilmės 
ekologinio ūkio produktų muitinį 
tikrinimą ir griežčiau užtikrinti šių 
produktų atsekamumą;

Or. fr

Pakeitimas 147
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. ragina įgyvendinant strategiją 
„Nuo ūkio iki stalo“ ir vėlesniuose 
pasiūlymuose dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų sistemingai atsižvelgti į 
atokiausių regionų ribotas struktūrines 
agronomines ir prekybos galimybes, kaip 
nurodyta SESV 349 straipsnyje, kad jie 
galėtų konkuruoti vienodomis sąlygomis 
ir būtų užtikrintas perspektyvių 
alternatyvių sprendimų prieinamumas šių 
regionų žemės ūkio maisto produktų 
sektoriams, jei jų gamybos priemonės ir 
prekybos srautai yra riboti;

Or. en
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Pakeitimas 148
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria pasiūlytai naujai iniciatyvai 
dėl klimato ir prekybos PPO ir ragina 
Komisiją toliau plėtoti plataus užmojo, su 
PPO suderintą tvarią prekybos politiką.

7. pritaria pasiūlytai naujai iniciatyvai 
dėl aplinkos ir prekybos PPO; ragina 
Komisiją pasinaudoti šia sistema siekiant 
pabrėžti visapusiškų tvarių žemės ūkio 
maisto produktų sistemų, grindžiamų 
bendrais ir plataus užmojo standartais ir 
gamybos standartais, plėtojimo svarbą; 
primygtinai ragina Komisiją toliau plėtoti 
plataus užmojo, su PPO suderintą tvarią 
prekybos politiką ir primygtinai ragina 
siekti daugiau diplomatijos žemės ūkio 
maisto produktų srityje, kad žemės ūkio 
maisto produktai daugiau nebūtų laikomi 
koreguojamuoju kintamuoju ar 
netiesiogine prekybos konfliktų auka, nes 
taip būtų lengviau išvengti tokių situacijų, 
kaip „Airbus“ ir „Boeing“ atveju;

Or. en

Pakeitimas 149
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria pasiūlytai naujai iniciatyvai 
dėl klimato ir prekybos PPO ir ragina 
Komisiją toliau plėtoti plataus užmojo, su 
PPO suderintą tvarią prekybos politiką.

7. pritaria pasiūlytai naujai iniciatyvai 
dėl klimato ir prekybos PPO ir ragina 
Komisiją toliau plėtoti plataus užmojo, su 
PPO suderintą tvarią prekybos politiką; 
mano, kad kai kurios dabartinės PPO 
taisyklės yra kliūtis ekologinei pertvarkai 
skatinti; pabrėžia, kad nesąžininga 
trečiųjų šalių, kuriose taikomi žemesni 
aplinkos apsaugos ir socialiniai 
standartai, konkurencija labai trukdo 
ūkininkams priimti naujas ekologines 
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priemones; ragina Komisiją aktyviai 
dalyvauti reformuojant PPO taisykles, 
siekiant užtikrinti prekybos politikos 
suderinamumą su DVT;

Or. en

Pakeitimas 150
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. pritaria pasiūlytai naujai iniciatyvai 
dėl klimato ir prekybos PPO ir ragina 
Komisiją toliau plėtoti plataus užmojo, su 
PPO suderintą tvarią prekybos politiką.

7. pritaria pasiūlytai naujai iniciatyvai 
dėl klimato ir prekybos PPO ir ragina 
Komisiją toliau plėtoti plataus užmojo, su 
PPO suderintą tvarią prekybos politiką; 
ragina Europos Sąjungą imtis iniciatyvos 
dėl tolesnių PPO derybų dėl aprūpinimo 
maistu saugumo atsargų;

Or. fr

Pakeitimas 151
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. remia tarptautinį 
bendradarbiavimą vykdant su maisto 
produktais susijusius mokslinius tyrimus 
ir inovacijas tokiose svarbiose srityse kaip 
prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos 
švelninimas, agroekologija, tvarus 
kraštovaizdžio valdymas ir žemės 
valdymas, atsparumas, įtraukios ir 
sąžiningos vertės grandinės bei maisto 
krizių prevencija ir reagavimas į jas; ypač 
pabrėžia, kad reikia daugiau mokslinių 
tyrimų ir žinių perdavimo agroekologinės 
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praktikos ir teritorinių agroekologinių 
produktų rinkų srityse, greta viešosios 
politikos, kuria remiamas perėjimas prie 
agroekologijos; rekomenduoja, kad 
bendradarbiaujant taip pat daugiausia 
dėmesio būtų skiriama smulkiesiems 
ūkininkams ir smulkiesiems maisto 
produktų gamintojams, nes jiems toks 
bendradarbiavimas būtų naudingiausias;

Or. en

Pakeitimas 152
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. gina Europos vartotojų teisę turėti 
daugiau informacijos apie vartojamų 
žemės ūkio maisto produktų kilmę ir 
apdorojimą; be to, mano, kad pagerinus 
vartotojams teikiamą informaciją ir 
atsekamumą bus įvertintos atitinkamų 
sektorių pastangas vykdyti naujos bendros 
žemės ūkio politikos reformos ir 
strategijos „Nuo ūkio iki stalo“ 
reikalavimus aplinkos ir maisto saugos 
srityse; pabrėžia, kad svarbu padidinti 
Europos produktų pridėtinę vertę iš 
trečiųjų valstybių importuojamų produktų 
atžvilgiu; 

Or. es

Pakeitimas 153
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas



AM\1226158LT.docx 79/82 PE680.937v03-00

LT

7a. pabrėžia, kad Skubių pranešimų 
apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje 
(RASFF) 2020 m. buvo užregistruotas 
rekordinis importuotų žemės ūkio 
produktų, viršijančių didžiausią 
leidžiamąją liekanų koncentraciją ar 
apdorotų ES uždraustomis veikliosiomis 
medžiagomis, skaičius; ragina Komisiją 
dažniau vykdyti patikrinimus ir padidinti 
minimalias inspektavimo ribas, kad būtų 
užtikrintas visapusiškas Europos teisės 
aktų laikymasis;

Or. es

Pakeitimas 154
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. atkreipia dėmesį į Komisijos atliktą 
ES prekybos susitarimų bendro 
ekonominio poveikio žemės ūkiui tyrimą, 
iš kurio matyti, kad tiek konservatyvaus, 
tiek plataus užmojo scenarijaus atveju 
numatomas prekybos susitarimų poveikis 
ES prekybai žemės ūkio maisto produktais 
iki 2030 m. yra teigiamas bendras 
prekybos balansas ir didesnė vertė, kurie 
rodo, kad ES prekybos susitarimai daro 
teigiamą poveikį ES žemės ūkio sektoriui;

Or. en

Pakeitimas 155
Emmanuel Maurel

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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7a. kelia klausimą, ar tikslinga 
sudaryti laisvosios prekybos susitarimus 
su Australija ir Naująja Zelandija, visų 
pirma dėl neišvengiamo jų neigiamo 
poveikio, susijusio su transportuojant 
žemės ūkio produktus išmetamu CO2 
kiekiu dėl didelio atstumo iki šių dviejų 
šalių;

Or. fr

Pakeitimas 156
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina užtikrinti strategijos „Nuo 
ūkio iki stalo“, ES prekybos politikos ir 
Muitų sąjungos veiksmų plano, taip pat 
kitų susijusių ES politikos sričių ir 
strategijų priemonių nuoseklumą ir 
suderinamumą, visapusiškai laikantis 
PPO taisyklių;

Or. en

Pakeitimas 157
Jordi Cañas

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. prašo Komisijos, vertinant 
suderintą maistingumo ženklinimą, 
išnagrinėti būtinybę tam tikrų kategorijų 
maistui arba maisto produktams, pvz., 
alyvuogių aliejui, ir tiems, kuriems 
taikomos saugomos geografinės 
nuorodos, taikyti specialias sąlygas ir 
išimtis, atsižvelgiant į svarbų jų vaidmenį 
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mūsų prekybos susitarimuose ir 
apsaugant teritorinę vertę pasauliniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 158
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. palankiai vertina visiško 
netoleravimo požiūrį kovojant su 
neteisėta, nedeklaruojama ir 
nereglamentuojama žvejyba; primena, 
kad tiekimo grandinių atsekamumas yra 
ypač svarbus siekiant laimėti šią kovą; 
pabrėžia, kad jūros gėrybių atsekamumas 
naudingas ES vartotojams ir trečiosioms 
šalims;

Or. en

Pakeitimas 159
Jörgen Warborn

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. ragina investuoti į inovacijas ir ES 
ūkininkų konkurencingumą, taip pat 
ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
nesiimtų protekcionistinių veiksmų, 
pasinaudodama žemės ūkio sektoriumi 
kaip pretekstu;

Or. en
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Pakeitimas 160
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. rekomenduoja, kad prekybos 
susitarimuose papildomos prekybos 
lengvatos gyvūninės kilmės produktams 
būtų suteikiamos tik su sąlyga, kad jie 
atitinka visus atitinkamus ES gyvūnų 
gerovės standartus, įskaitant standartus, 
kurie šiuo metu importuojamiems 
produktams netaikomi; pabrėžia, kad 
reikia skirti pakankamai išteklių 
nuostatoms dėl bendradarbiavimo gyvūnų 
gerovės srityje įgyvendinti ir visada į 
prekybos susitarimus įtraukti griežtas ir 
įgyvendinamas nuostatas dėl gyvūnų 
gerovės.
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