
AM\1226158LV.docx PE680.937v03-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

Eiropas Parlaments
2019-2024

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

2020/2260(INI)

9.2.2021

GROZĪJUMI Nr.
1 - 160
Atzinuma projekts
Paolo De Castro
(PE663.077v01-00)

Stratēģija "No lauka līdz galdam" taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas 
pārtikas sistēmas vārdā
(2020/2260(INI))



PE680.937v03-00 2/82 AM\1226158LV.docx

LV

AM_Com_NonLegReport



AM\1226158LV.docx 3/82 PE680.937v03-00

LV

Grozījums Nr. 1
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Jean-
Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
A apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

A (jauns) tā kā 2019. gadā 
lauksaimniecības preču tirdzniecības 
kopējā vērtība starp ES un pārējo pasauli 
bija 325 miljardi EUR, savukārt 
tirdzniecības pārpalikums bija 39 
miljardu 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

Grozījums Nr. 2
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Samira Rafaela, Nicola Danti, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

1. aicina Komisiju stiprināt 
stratēģijas “No lauka līdz galdam” 
tirdzniecības aspektus, lai nodrošinātu ES 
tirdzniecības politikas saskaņotību ar ES 
ražotājiem izvirzītajām prasībām par 
izsekojamību, dzīvnieku labturību un 
ilgtspējīgu attīstību; uzsver, ka ES 
tirdzniecības politikai ir būtiska loma 
pārejā uz ilgtspējīgākām un noturīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu, Eiropas zaļo 
kursu un ilgtspējīgas attīstības mērķiem 
(IAM); ir pārliecināts, ka šo mērķu 
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sasniegšanā liela nozīme ir daudzpusējam 
dialogam, izveidojot stabilu pārvaldības 
sistēmu taisnīgai un ilgtspējīgai 
tirdzniecībai un nodrošinot, ka neviens 
netiek atstāts novārtā;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Jean-Lin Lacapelle, 
Herve Juvin

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām; 
neapdraudot Eiropas ražošanas 
konkurētspēju, ES tirdzniecības politika 
būtu jāizstrādā tā, lai nodrošinātu 
patērētājiem labākos produktus, 
priekšplānā izvirzot Eiropas 
lauksaimniekus un ražotājus; uzsver, ka 
iekšējās rīcībpolitikas un tirdzniecība 
nedrīkstētu veicināt tādu praksi, kas 
ievērojami palielina importu no trešām 
valstīm, kurās varētu būt mazāk ambiciozi 
sociālie, vides un sanitārie standarti;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 

1. uzsver, ka no vides, sociālā un 
ekonomikas viedokļa ES tirdzniecības 
politikai ir būtiska loma pārejā uz 
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saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

ilgtspējīgākām lauksaimniecības pārtikas 
sistēmām saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
Eiropas zaļo kursu; uzskata, ka 
tirdzniecības politika ir stratēģijas “No 
lauka līdz galdam” īstenošanas 
neatņemama sastāvdaļa un nepieciešama 
nolūkā aizsargāt Eiropas produktu 
kvalitāti, lai Eiropas ražotāji varētu 
konkurēt globālā pārtikas produktu 
piedāvājuma apstākļos;

Or. it

Grozījums Nr. 5
Seán Kelly

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu; uzsver lauksaimniecības 
nozares aktīvo iesaistīšanos klimatrīcībā 
un atzīst, ka dzīvžogi, meži un zālāji var 
pilnībā kalpot kā oglekļa piesaistītāji;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
var būt būtiska loma pārejā uz 
ilgtspējīgākām lauksaimniecības pārtikas 
sistēmām saskaņā ar Parīzes nolīgumu un 
Eiropas zaļo kursu; sagaida, ka 
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notiekošajā tirdzniecības politikas 
pārskatīšanā galvenā prioritāte būs ES 
tirdzniecības politikas sajūgšanai ar 
Eiropas zaļā kursa mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu; tomēr norāda, ka šādai pārejai 
jānotiek ar pieņemamu pakāpeniskumu;

Or. it

Grozījums Nr. 8
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu, Eiropas 
Parlamenta deklarēto ārkārtas situāciju 
klimata jomā un Eiropas zaļo kursu;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Roman Haider
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Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir nozīmīga loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām un 
tādēļ tai ir jāatbilst arī starptautiskajiem 
nolīgumiem un konvencijām, piemēram, 
Parīzes nolīgumam;

Or. de

Grozījums Nr. 10
Urmas Paet

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem, 
Parīzes nolīgumu un Eiropas zaļo kursu;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ES tirdzniecības politikai 
ir būtiska loma pārejā uz ilgtspējīgākām 
lauksaimniecības pārtikas sistēmām 
saskaņā ar Parīzes nolīgumu un Eiropas 
zaļo kursu;

1. uzsver, ka jauna veida ES 
tirdzniecības politikai ir būtiska loma 
pārejā uz ilgtspējīgākām lauksaimniecības 
pārtikas sistēmām saskaņā ar Parīzes 
nolīgumu un Eiropas zaļo kursu;
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Or. en

Grozījums Nr. 12
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a ar bažām atzīmē, ka pētījumi 
pastāvīgi apstiprina satraucošo saikni 
starp zoonozes slimībām, tādām kā Covid-
19, un atmežošanu, klimata pārmaiņām 
un biodaudzveidības zudumu; ar bažām 
norāda arī uz to, ka uz komerceksportu 
orientēta lauksaimniecība joprojām ir 
galvenais globālās atmežošanas cēlonis; 
uzsver, cik būtiski ir pasākumi, ar ko 
nodrošina pieprasījuma atbilstību 
ilgtspējības mērķiem, jo ES daudz importē 
ar atmežošanu saistītas preces, tādas kā 
soja, palmu eļļa, eikalipts, gumija, 
kukurūza, liellopu gaļa, āda un kakao;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver nozīmi, kāda agropārtikas 
sistēmām ir kā neatņemamai atvērtas 
stratēģiskās autonomijas koncepcijas 
sastāvdaļai, jo šīs sistēmas nodrošina 
apgādi ar pārtiku, pienācīgus ienākumus 
lauksaimniekiem, iespējas lauku un attālu 
apvidu iedzīvotājiem un veicina 
pielāgošanos klimata pārmaiņām un to 
mazināšanu, kā arī dabas resursu un 
biodaudzveidības saglabāšanu; iesaka 
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Savienības tirdzniecības politikā vairāk 
atspoguļot atvērtās stratēģiskās 
autonomijas koncepciju, piemēram, 
attiecībā uz augu proteīnu ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka lauksaimniecība rada 1 
% no pasaules siltumnīcefekta gāzu 
emisijām; aicina Komisiju stiprināt 
tirdzniecības politiku, lai uzlabotu 
sadarbību ar trešām valstīm, un uzņemties 
ambiciozas saistības, kas būtu līdzīgas 
stratēģijā “No lauka līdz galdam” 
uzņemtajam saistībām, lai tādējādi 
sniegtu ieguldījumu globālajos centienos 
cīnīties pret klimata pārmaiņām un 
saglabāt Eiropas lauksaimniecības 
konkurētspēju;

Or. es

Grozījums Nr. 15
Annie Schreijer-Pierik

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka stratēģijai “no lauka 
līdz galdam” ir jāatbilst Parīzes nolīguma 
2. panta 1. punkta b) apakšpunktam un 
tāpēc nekādā veidā nedrīkst apdraudēt 
tirdzniecības plūsmas un piegādes ķēdes, 
kas ir būtiskas pasaules un Eiropas 
pārtikas ražošanai un nodrošinātībai ar 
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pārtiku;

Or. nl

Grozījums Nr. 16
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski, Sergio Berlato

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka pilnībā jāpārskata ES 
tirdzniecības politika, lai tā atbilstu 
Eiropas mērķuzdevumam, kas noteikts 
stratēģijā “No lauka līdz galdam” un 
biodaudzveidības stratēģijā; uzsver, ka 
stratēģija “No lauka līdz galdam” neviesīs 
uzticību, ja lauksaimniecības produktu 
tirdzniecības rīcībpolitikas netiks mainītas 
pašos pamatos;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Urmas Paet

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka tirdzniecības politikas 
nesenās pārskatīšanas rezultātā ES 
drīzumā būs atjaunināta tirdzniecības 
politika, kas var pozitīvi ietekmēt 
stratēģiju “No lauka līdz galdam”;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Sara Matthieu, Manuela Ripa
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Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b pauž nožēlu, ka stratēģijā nav 
risinātas iespējamās neatbilstības starp tās 
mērķiem un tirdzniecības nolīgumiem, 
par kuriem pašlaik notiek sarunas ar ES; 
ierosina Komisijai stratēģijas “No lauka 
līdz galdam” mērķus izmantot kā 
referenci notiekošajās un turpmākajās 
tirdzniecības sarunās, lai nodrošinātu 
cilvēku labbūtību un dabisko vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Roman Haider

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību; tādēļ uzskata, ka 
ES lauksaimniecības pārtikas noteikumi 
ir jāņem vērā arī trešo valstu produktu 
importētājiem; uzsver, ka 
lauksaimniecības produkti, kas neatbilst 
Eiropas standartiem, ir jāizslēdz no ES 
iekšējā tirgus, jo īpaši nolūkā nodrošināt 
godīgu konkurenci starp ražotājiem trešās 
valstīs un vietējiem lauksaimniekiem un 
ražotājiem;

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs, un 
norāda uz ES agropārtikas kvalitātes un 
standartu vispāratzīto starptautisko 
reputāciju; ir pārliecināts, ka ES būtu 
jāizmanto šī pozīcija, lai ar veicināšanas 
politikas atbalstu, kas ietver visus ES 
lauksaimniecības produktus, kā arī ĢIN 
politiku, noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz godīgu konkurenci, piesardzības 
principu, cilvēktiesību un starptautisko 
darba standartu ievērošanu, vides 
aizsardzību un dzīvnieku labturību, nolūkā 
virzīt starptautiskos standartus uz to, lai 
tie atbilstu Eiropas ambiciozajiem 
mērķiem;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību, kā arī visu 
agropārtikas piegādes ķēdē iesaistīto 
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rīcībspēku ekonomisko ilgtspēju; šajā 
sakarībā aicina Komisiju ierobežot un, 
iespējams, pat aizliegt tādu agropārtikas 
produktu importu, kuri neatbilst 
augstajiem standartiem, kādus Eiropas 
agropārtikas nozarē pieprasa ES;

Or. it

Grozījums Nr. 22
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību; uzsver, ka ES 
veicināšanas politika, kurā ietverti visi 
agropārtikas produkti, var aktīvi palīdzēt 
noteikt šos kritērijus nolūkā uzlabot 
ražošanas ilgtspēju un globālo patēriņu;

Or. es

Grozījums Nr. 23
Herve Juvin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
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pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību; mudina Eiropas 
Savienību arī paplašināt aizsardzību, ko 
sniedz cilmes vietas nosaukumi un 
teritoriālie zīmoli, un prasīt, lai tiktu 
norādīta izcelsmes valsts vai valstis, jo 
īpaši attiecībā uz pārtikas produktiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību, kā arī darba 
tiesību ievērošanu; turklāt uzskata, ka 
standartu aizsardzība šajās jomās būtu 
jāiekļauj visos tirdzniecības nolīguma 
noteikumos un to nevajadzētu uzskatīt par 
tehnisku šķērsli tirdzniecībai;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
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produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību; šajā sakarībā 
uzskata, ka principiem “Viena veselība" 
un "Veselība visās politikas jomās” 
vajadzētu būt arī Savienības ierosināto, 
pārraudzīto un parakstīto tirdzniecības un 
ieguldījumu nolīgumu neatņemamai 
sastāvdaļai;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija kā ietekmīgam globālam 
rīcībspēkam, lai noteiktu kritērijus 
ilgtspējīgu pārtikas sistēmu standartiem, 
pamatojoties uz piesardzības principu, 
vides aizsardzību un dzīvnieku labturību; 
uzskata, ka daudzpusēja sadarbība šajā 
jomā varētu paātrināt stratēģijas “No 
lauka līdz galdam” mērķu sasniegšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Enikő Győri

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību; aicina Komisiju 
veikt rūpīgu ex ante ietekmes 
novērtējumu, lai izvairītos no tā, ka 
atbildība par vides pēdas nospiedumu tiek 
uzvelta trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību, pilnībā ievērojot 
vienotā tirgus noteikumus un nodrošinot 
efektīvas muitas pārbaudes;

Or. el

Grozījums Nr. 29
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
2. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai definētu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību, 
cilvēktiesību ievērošanu, pārtikas 
izšķērdēšanas apkarošanu un dzīvnieku 
labturību;

Or. it

Grozījums Nr. 30
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem un 
pienācīgiem lauksaimnieku ienākumiem, 
pamatojoties uz piesardzības principu, 
vides aizsardzību un dzīvnieku labturību;

Or. fr

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

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
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pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz cilvēktiesību un darba tiesību 
ievērošanu, piesardzības principu, vides 
aizsardzību un dzīvnieku labturību;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus nolūkā 
ieviest sarunās apstiprinātus un 
līdzvērtīgus ilgtspējīgu pārtikas sistēmu 
standartus, pamatojoties uz piesardzības 
principu, vides aizsardzību un dzīvnieku 
labturību;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Herve Juvin, Jean-Lin 
Lacapelle

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
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pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību, 
cilvēktiesību ievērošanu un dzīvnieku 
labturību;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vietēju patēriņu, 
vides aizsardzību un dzīvnieku labturību;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Urmas Paet

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES ir pasaulē lielākais 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
importētājs un eksportētājs; ir pārliecināts, 
ka ES būtu jāizmanto šī pozīcija, lai 
noteiktu kritērijus ilgtspējīgu pārtikas 
sistēmu standartiem, pamatojoties uz 
piesardzības principu, vides aizsardzību un 
dzīvnieku labturību un saskaņā ar PTO 
noteikumiem;
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Or. en

Grozījums Nr. 36
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz piesardzības principu, vides aizsardzību 
un dzīvnieku labturību;

2. atzīmē, ka ES iekšējais tirgus ir 
pasaulē lielākais lauksaimniecības pārtikas 
produktu importētājs un eksportētājs; ir 
pārliecināts, ka ES būtu jāizmanto šī 
pozīcija, lai noteiktu kritērijus ilgtspējīgu 
pārtikas sistēmu standartiem, pamatojoties 
uz zinātni, vides aizsardzību un dzīvnieku 
labturību;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Annie Schreijer-Pierik

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
turpināt proaktīvu un pozitīvu 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
tirdzniecības programmu, nodrošinot, ka 
visi ES importētie pārtikas un barības 
produkti pilnībā atbilst tās noteikumiem 
un standartiem, un palīdzot šos standartus 
nekavējoties izpildīt primārajiem 
ražotājiem jaunattīstības valstīs, kurās 
iedzīvotāju skaita pieauguma un 
vidusšķiras paplašināšanās dēļ strauji 
pieaug pieprasījums;

Or. nl
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Grozījums Nr. 38
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju nodrošināt 
saskaņotību un elastību, lai stratēģijā “No 
lauka līdz galdam” noteiktos pasākumus 
un mērķus pielāgotu kopējai 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
politikai, tirdzniecības politikai, ES 
Biodaudzveidības stratēģijai 2030. gadam 
un citām saistītām ES rīcībpolitikām un 
stratēģijām;

Or. es

Grozījums Nr. 39
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju panākt 
konsekvenci un saskaņotību starp 
stratēģijā “No lauka līdz galdam” 
paredzētajiem pasākumiem un kopējo 
lauksaimniecības un zivsaimniecības 
politiku, tirdzniecības politiku, ES 
biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam, 
kā arī citām saistītām ES rīcībpolitikām 
un stratēģijām saskaņā ar labāka 
regulējuma principu;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit, Roman Haider, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle
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Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a pauž nožēlu, ka ierosinātajā 
jaunajā iniciatīvā nav ņemta vērā Covid-
19 krīzes ietekme un ar to saistītā 
nepietiekamā apgāde ar pārtiku Eiropas 
tirgū; šajā sakarībā ar lielām bažām 
uzsver iespējamību, ka Covid-19 krīzes dēļ 
ievērojami palielināsies to ES iedzīvotāju 
skaits, kuri nespēj atļauties veselīgu un 
uzturvielām bagātu pārtiku;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, cik ārkārtīgi būtiski ir 
veicināt visu ES pārtikas nozares 
dalībnieku un tirdzniecības partneru 
daudzpusēju iesaisti un starptautisko 
sadarbību, lai īstenotu efektīvu un 
taisnīgu pārkārtošanos virzībā uz 
ekoloģiski, sociāli un ekonomiski 
ilgtspējīgu globālo pārtikas sistēmu, kas 
nodrošina vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka Komisijai pēc 
apspriešanās ar dalībvalstīm savi tiesību 
aktu priekšlikumi būtu jābalsta uz 
zinātniski pamatotiem ex ante ietekmes 
novērtējumiem, kuros aprakstītas 
mērķrādītāju aprēķināšanas metodes, kā 
arī katra mērķrādītāja bāzes līnijas un 
atsauces periodi; šajā ziņā būtu jāņem 
vērā tiesību aktu priekšlikumu kumulatīvā 
ietekme;

Or. es

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

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka Covid-19 pandēmijā 
uzskatāmi atklājusies nepieciešamība 
saīsināt ES pārtikas piegādes ķēdi un 
padarīt to mazāk atkarīgu no importa no 
trešām valstīm, tādējādi palielinot ES 
noturību nolūkā apmierināt patērētāju 
vajadzības un nodrošināt pārtikas 
ražošanu un krājumus;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
2.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.b uzsver, ka ES veicināšanas 
politika, kas ietver visus ES 
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lauksaimniecības produktus un dažādus 
lauksaimniecības modeļus, var aktīvi 
veicināt kritēriju noteikšanu 
lauksaimniecības produktu ilgtspējai;

Or. en

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

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, ka vietējā ražošana ir – un 
vienmēr būs – ilgtspējīgāka nekā globālā 
pārtikas ražošana, jo tā atbilst patērētāju 
tūlītējām vajadzībām, samazina pārtikas 
izšķērdēšanu un var mazāk ietekmēt vidi, 
samazinot ar transportu saistītās SEG 
emisijas;

Or. en

Grozījums Nr. 46
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
2.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.c uzsver, ka ir būtiski stratēģijas 
"No lauka līdz galdam" mērķi realizēt 
praksē, lai Eiropas pārtikas nodrošinātību 
un neatkarību padarītu par galveno 
elementu turpmākajā ES tirdzniecības 
politikā un divpusējos tirdzniecības 
nolīgumos;

Or. en
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Grozījums Nr. 47
Paolo De Castro, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma 
Rodríguez-Piñero, Costas Mavrides

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
vajadzētu būt ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galvenajai iezīmei, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus, kas papildinātu šo produktu 
vispārzināmo reputāciju pasaulē, ka tie ir 
droši un veselīgi; šajā sakarībā uzsver, ka 
ES ražošanas kvalitāte un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes apvienojumā ar 
ambiciozu ES popularizēšanas politiku 
būtu jāuzskata par priekšrocību attiecībā 
uz mērķi veicināt ilgtspējīgu tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus; pieņem zināšanai Eiropas 
lauksaimnieku apņemšanos piedāvāt 
visaugstākos ražošanas standartus 
pasaulē un arī uzsver, ka ES iestādēm ir 
jāsniedz viņiem nepieciešamais atbalsts;

Or. es

Grozījums Nr. 49
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Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi un šajā ziņā 
jāvirzās uz mērķi, kāds nosprausts 
Eiropas ražošanas sistēmu kvalitātes 
koncepcijā attiecībā uz sabiedrību un vidi, 
nodrošinot, ka pienācīgi tiek atzīts 
ražotāju darbs, tostarp ārvalstu tirgos, ko 
Savienība veicinātu ar aktīvu 
popularizēšanas politiku;

Or. it

Grozījums Nr. 50
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
pakāpeniski jākļūst par ES 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
galveno iezīmi, kvalitātes jēdzienā 
iekļaujot arī sociālos, vides un 
ekonomiskos aspektus; šajā sakarībā 
uzskata, ka ir ļoti svarīgi izmantot jaunas 
tehnoloģijas, kuru pamatā ir genomikas 
metodes un kuras ir noderīgas izturīgāku 
un līdz ar to ilgtspējīgu šķirņu selekcijā;

Or. it

Grozījums Nr. 51
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus; tādēļ atzinīgi vērtē stratēģijas 
mērķi, ka veselīgai, videi draudzīgai un 
ilgtspējīgai izvēlei jābūt pieejamai par 
vispieņemamāko cenu, un šis mērķis 
jāintegrē arī tirdzniecības nolīgumos;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Annie Schreijer-Pierik

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus un nodrošinot, ka ilgtspējīgas 
ražošanas jēdziens ietver globālo klimata 
un vides pēdas nospiedumu un resursu 
patēriņu uz produkta kilogramu;

Or. nl

Grozījums Nr. 53
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
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produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus; aicina Komisiju stratēģijas “No 
lauka līdz galdam” centrā izvirzīt vides, 
ekonomisko un sociālo ilgtspēju;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Seán Kelly

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus, kas atbilst zaļā kusa vidiskajiem 
mērķiem un principam "nekaitēt";

Or. en

Grozījums Nr. 55
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Urmas Paet, Jordi Cañas, Samira Rafaela

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējai jākļūst par ES 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
galveno iezīmi, nodrošinot ES ražotājiem 
konkurētspēju un noturīgus ienākumus 
un paplašinot kvalitātes jēdzienu, iekļaujot 
tajā arī sociālos un vides aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 56
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Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus, kā arī paredzot ilgtspējīgus 
ienākumus lauksaimniekiem;

Or. es

Grozījums Nr. 57
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu un ar Eiropas Savienību 
noslēgto tirdzniecības līgumu galveno 
iezīmi, kvalitātes jēdzienā iekļaujot arī 
sociālos un vides aspektus;

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai, 
tostarp pakāpeniskai ķīmisko pesticīdu 
izskaušanai, jākļūst par ES 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
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aspektus; galveno iezīmi, kvalitātes jēdzienā 
iekļaujot arī sociālos un vides aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Urmas Paet

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka Komisijai būtu jāņem 
vērā, ka ilgtspēja nav vērsta tikai uz vides 
jautājumiem, jo tā ir jāskata kā globāla 
koncepcija, kas ietver arī ekonomiskos un 
sociālos aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīga ražošana arī 
turpmāk būtu jāpopularizē kā ES 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
galvenā iezīme, kvalitātes jēdzienā 
iekļaujot arī sociālos un vides aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai un 
izturētspējīgai ražošanai jākļūst par ES 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
galveno iezīmi, kvalitātes jēdzienā 
iekļaujot arī sociālos un vides aspektus;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī sociālos un vides 
aspektus;

3. uzskata, ka ilgtspējīgai ražošanai 
jākļūst par ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu galveno iezīmi, kvalitātes 
jēdzienā iekļaujot arī vides aspektus;

Or. en
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Grozījums Nr. 64
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
3. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a) atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos globālā mērogā sekmēt 
pakāpenisku atteikšanos no tādu pesticīdu 
izmantošanas, kas ES vairs netiek 
apstiprināti, un Komisijas apņemšanos 
nodrošināt, ka bīstamie pesticīdi, kuri ES 
ir aizliegti, netiek eksportēti ārpus ES; 
šajā sakarībā mudina Komisiju pēc 
iespējas drīzāk izstrādāt tiesību akta 
priekšlikumu; atzinīgi vērtē Komisijas 
paziņoto nodomu pārskatīt importa 
pielaides vielām, kas atbilst izslēgšanas 
kritērijiem, un mudina Komisiju īstenot 
nulles tolerances politiku pret šo vielu 
atliekām; mudina Komisiju arī prasīt, lai 
tiktu piemēroti standarti, ar ko novērš 
darba ņēmēju un vietējo iedzīvotāju 
inficēšanos ar pesticīdiem;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka ar stratēģiju “No lauka 
līdz galdam” vajadzētu nodrošināt 
patērētājiem piekļuvi veselīgai un 
uzturvielām bagātai pārtikai par 
taisnīgām cenām, kā arī nodrošināt 
pienācīgu atalgojumu ražotājiem; turklāt 
ar stratēģiju būtu jāstiprina ES 
lauksaimnieku un ražotāju pozīcijas 
pasaules pārtikas piegādes ķēdē; šajā ziņā 
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stratēģijā būtu jānosaka arī reālistiski, 
sasniedzami un taisnīgi mērķi, dodot 
ražotājiem iespēju un laiku, kas vajadzīgs, 
lai pakāpeniski pielāgotos jebkādām 
izmaiņām ražošanas procesā, neizraisot 
pēkšņas pārmaiņas un nediskriminējot 
nevienu nozari kā tādu;

Or. en

Grozījums Nr. 66
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka stratēģijā “No lauka 
līdz galdam” būtu jāņem vērā tas, ka 
veselības aprūpes uzlabošana laukos 
samazina nelikumīgu mežizstrādi un 
saglabā oglekli tropu mežos; aicina 
Komisiju veikt ietekmes novērtējumu par 
to, cik lielā mērā oglekļa tirgi ir pieejami 
pasākumiem, kuru mērķis ir līdzīgā veidā 
veselības programmas lauku apvidos 
apvienot ar mežu saglabāšanu, un par to, 
kā šādus noteikumus iekļaut tirdzniecības 
un ilgtspējīgas attīstības sadaļās;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju veicināt primārās 
nozares piekļuvi jaunajām tehnoloģijām, 
kas ir būtisks faktors nolūkā atbalstīt ES 
lauksaimniecības konkurētspēju pasaules 
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tirgū, vienlaikus saglabājot augstus 
ražošanas standartus;

Or. es

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

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b atzīmē, ka Eiropas uzņēmumu 
konkurētspējas un ražošanas jaudas 
zudumu – ja tiks apstiprinātas stratēģijā 
“No lauka līdz galdam” paziņotās 
robežvērtības – varētu mazināt tikai tad, ja 
pārējie lielākie pasaules tirgus dalībnieki 
arī pieņemtu līdzvērtīgu vides noteikumu 
sistēmu, un atgādina Komisijai, ka pašlaik 
nekas neliecina, ka šāda rīcība varētu tikt 
pienācīgi īstenota;

Or. en

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

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c uzsver, cik būtiski ir saglabāt 
ražošanas īpatnības, kvalitāti un ES 
ražošanas modeļu izcilību, ko nosaka 
vēstures un kultūras pieredze; šajā 
sakarībā uzsver vajadzību ņemt vērā, ka 
daudzas lauksaimniecības prakses ir daļa 
no nacionālā un Eiropas kultūras 
mantojuma, ko turklāt nosaka 
ģeogrāfiskās, reģionālās un klimatiskās 
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īpatnības; atgādina, ka šādas prakses 
būtu jāuzskata par daļu no Eiropas un 
starptautiskā mantojuma un jāpasargā no 
jebkādiem ideoloģiskiem traucējumiem; 
turklāt turpmākajā attīstībā būtu jāņem 
vērā katras dalībvalsts vietējās īpatnības 
un vajadzība noteikt samērīgus un 
pielāgotus mērķus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu;

Or. en

Grozījums Nr. 70
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām, kā arī izdarīt 
ambiciozas izmaiņas savā tirdzniecības 
politikā, kurā būtu jāapsver iespēja 
izveidot īpašu satvaru agropārtikas 
produktiem saskaņā ar stratēģijas “No 
lauka līdz galdam” ilgtspējības un 
pārtikas nodrošinājuma mērķiem, tostarp 
saskaņā ar PTO noteikumiem paredzot 
noteikumu stingrības nemazināšanas 
klauzulu visos tirdzniecības nolīgumos, 
uzlabojot drošības klauzulu darbību, 
atceļot importa pielaides attiecībā uz 
pesticīdiem un izstrādājot 
spoguļklauzulas;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
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4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām; uzskata, ka ES būtu 
jācenšas nodrošināt, lai 2021. gada 
augstākā līmeņa sanāksmē būtu 
pārstāvēti sieviešu vadīto pārtikas 
ražošanas sīksaimniecību un ģimenes 
saimniecību viedokļi; tāpat uzskata, ka ES 
atkārtoti būtu jāapstiprina Pasaules 
pārtikas nodrošinājuma komitejas 
mandāts, kas ir visiekļaujošākā 
starptautiskā un starpvaldību politikas 
platforma pārtikas nodrošinājuma un 
uztura ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām; šajā pašā kontekstā 
aicina Komisiju arī atļaut vietējām 
iestādēm priekšroku dot vietējiem pārtikas 
produktiem un nodrošināt vietējiem 
ražotājiem piekļuvi vietējam publiskajam 
iepirkumam;

Or. fr

Grozījums Nr. 73
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Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām; aicina Komisiju nolūkā 
sasniegt šos mērķus veicināt ciešāku 
koordināciju starp visām publiskā un 
privātā sektora ieinteresētajām personām, 
tostarp vietējām pašvaldībām;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

4. aicina Komisiju nodrošināt 
konsekvenci un saskaņotību starp 
stratēģijas “No lauka līdz galdam” un 
kopējās tirdzniecības politikas mērķiem 
un īstenot šos mērķus visos attiecīgajos 
forumos, tostarp ANO 2021. gada samitā 
par pārtikas sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 75
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses (kas ietvertu visas attiecīgās 
ieinteresētās personas gan no privātā, gan 
publiskā sektora) visos attiecīgajos 
forumos, tostarp ANO 2021. gada samitā 
par pārtikas sistēmām;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos divpusējos, 
reģionālos un daudzpusējos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

Or. it

Grozījums Nr. 77
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

4. aicina Komisiju reālistiski un 
pragmatiski īstenot stratēģijas “No lauka 
līdz galdam” mērķus, izvēršot alianses 
visos attiecīgajos forumos, tostarp ANO 
2021. gada samitā par pārtikas sistēmām;

Or. en
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Grozījums Nr. 78
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses visos attiecīgajos forumos, 
tostarp ANO 2021. gada samitā par 
pārtikas sistēmām;

4. aicina Komisiju īstenot stratēģijas 
“No lauka līdz galdam” mērķus, izvēršot 
zaļās alianses, kas tuvina izvirzīto 
mērķuzdevumu sasniegšanu;

Or. it

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

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver vajadzību – ko saasinājusi 
arī Covid-19 pandēmija – attīstīt ES 
atvērto stratēģisko autonomiju ar mērķi 
nodrošināt piekļuvi galvenajiem tirgiem 
un kritiski svarīgām precēm, kā arī 
aizsargāt ekonomiskos aktīvus; atkārtoti 
norāda, ka pārtikas nodrošinājums ir 
jāatzīst par atvērtās stratēģiskās 
autonomijas izšķirīgu aspektu, lai 
garantētu pārtikas apgādes sistēmu 
darbību turpmāko krīžu laikā;

Or. en

Grozījums Nr. 80
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
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4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka Komisijai pēc 
apspriešanās ar dalībvalstīm būtu jābalsta 
tiesību aktu priekšlikumi uz zinātniski 
pamatotiem ex ante ietekmes 
novērtējumiem, kuros aprakstītas 
mērķrādītāju aprēķināšanas metodes, 
bāzes līnijas un katra atsevišķā 
mērķrādītāja atsauces periodi; būtu 
jāņem vērā tiesību aktu priekšlikumu 
kumulatīvā ietekme;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju tirdzniecībā ar 
trešām valstīm pastiprināt kontroles 
mehānismus gan izcelsmes vietā, gan pie 
robežām nolūkā aizsargāt dzīvnieku un 
augu veselību Eiropas lauksaimniecībā 
un nepieļaut kaitīgo organismu un 
slimību nonākšanu ES;

Or. es

Grozījums Nr. 82
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju izstrādāt skaidru 
tirdzniecības un lauksaimniecības 
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stratēģiju, ar ko censtos samazināt 
Eiropas liellopu gaļas nozares atkarību no 
transgēnās sojas, kas tiek importēta no 
Dienvidamerikas;

Or. fr

Grozījums Nr. 83
Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b ņemot vērā stratēģijas “No lauka 
līdz galdam” ambiciozos mērķus, aicina 
Eiropas Komisiju pārskatīt Mercosur 
nolīguma pamatprincipus, ciktāl tie 
attiecas uz lauksaimniecību un vides 
aizsardzību; norāda uz nelīdzsvarotību 
lauksaimniecības un ilgtspējas sadaļās un 
uzsver, ka aizsardzības pasākumi nav 
pietiekami, lai novērstu tirgus 
izkropļojumus vai vides degradāciju;

Or. en

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

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b uzsver, cik būtiska ir pārredzamība 
pārtikas piegādes ķēdē un visu ražošanas 
un izplatīšanas procesu izsekojamība; 
atzīmē, ka inovatīvi digitālie rīki un 
obligāta pārtikas produktu izcelsmes 
marķēšana var ievērojami palielināt 
pārredzamību un izsekojamību, tādējādi 
palielinot patērētāju uzticēšanos;
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Or. en

Grozījums Nr. 85
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. atzinīgi vērtē stratēģijas “No lauka 
līdz galdam” mērķi visos ES divpusējos 
tirdzniecības nolīgumos iekļaut 
ambiciozas un pilnībā izpildāmas 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas; uzsver, cik 
būtiski ir stiprināt tirdzniecības nolīgumos 
iekļauto tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļu izpildāmību, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, dzīvnieku 
labturību, paaugstinātu darba standartus, 
sekmētu ilgtspējīgāku lauksaimniecības 
pārtikas ražošanu un apturētu ES izraisītu 
globālo atmežošanu; norāda, ka 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu izpildāmību varētu ievērojami 
uzlabot, izmantojot dažādas izpildes 
metodes, tostarp uz sankcijām balstītu 
mehānismu kā galējo līdzekli; aicina 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļās iekļaut ceļvežus ar starpposma 
mērķiem, uz kuriem attiecas ex post 
ilgtspējas ietekmes novērtējumi, un 
noteikt, ka no tā ir atkarīga (ne)tarifu 
barjeru pazemināšana; sagaida, ka 
galvenais tirdzniecības nolīgumu izpildes 
uzraugs pilnībā pildīs savu lomu 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļu izpildes stiprināšanā, jo īpaši 
nodrošinot atbilstīgus turpmākos 
pasākumus saistībā ar pilsoniskās 
sabiedrības sūdzībām par cilvēktiesībām, 
vides problēmām un dzīvnieku labturību; 
mudina atbalstīt jaunattīstības valstis, lai 
veicinātu nodrošinātību ar pārtiku un 
atbilstību Eiropas ilgtspējības standartiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 86
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver (ar galvenā tirdzniecības 
nolīgumu izpildes uzrauga atbalstu), cik 
būtiskas ir tirdzniecības nolīgumos 
iekļautās tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļas, lai veicinātu bioloģisko 
daudzveidību, sekmētu ilgtspējīgāku 
lauksaimniecības pārtikas ražošanu un 
apturētu ES izraisītu globālo atmežošanu, 
tādējādi garantējot ES tirdzniecības 
politikas saskaņotību ar augstākiem 
regulatīviem mērķiem, kas izvirzīti 
stratēģijā “No lauka līdz galdam”, ES 
biodaudzveidības stratēģijā, KLP un citās 
ar pārtiku saistītās politikas jomās; 
ierosina – lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus ražotājiem, kā arī 
reālu virzību uz ilgtspējīgu praksi visā 
pasaulē, tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļās būtu jāintegrē arī 
līdzvērtīgu ražošanas standartu 
ievērošana, piemēram, dzīvnieku 
labturība, dzīvnieku barība, dzīvnieku 
pārvadāšana, izsekojamība, pārtikas 
izšķērdēšana, rezistence pret 
antimikrobiāliem līdzekļiem un 
fitosanitāro produktu izmantošana; prasa 
vērsties pie trešo pušu revīzijas un 
sertifikācijas struktūrām, kas darbojas 
visos importēto produktu ražošanas 
posmos, un padarīt attiecīgos sertifikātus 
saistošus importētājiem, balstoties uz ES 
references sistēmu, kuras pamatā ir 
stratēģijas "No lauka līdz galdam" mērķi; 
mudina atbalstīt jaunattīstības valstis, lai 
veicinātu nodrošinātību ar pārtiku un 
atbilstību Eiropas ilgtspējības standartiem;

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu globālo atmežošanu; 
mudina atbalstīt jaunattīstības valstis, lai 
veicinātu nodrošinātību ar pārtiku un 
atbilstību Eiropas ilgtspējīgas ražošanas 
standartiem, kā arī cilvēktiesību 
ievērošanu; šajā sakarībā ir ļoti 
nobažījies, ka stratēģija “No lauka līdz 
galdam” varētu samazināt nodrošinātības 
ar pārtiku līmeni visā pasaulē, samazinot 
ražošanu Eiropā un pasaulē, kā tas 
norādīts Amerikas Savienoto Valstu 
Lauksaimniecības departamenta 2020. 
gadā publicētajā ziņojumā; uzsver – ir 
pierādīts, ka bioloģiskā ražošana pati par 
sevi nespēj apmierināt vajadzības un 
nodrošināt nepieciešamo pārtikas 
daudzumu, lai pabarotu pasaules 
iedzīvotājus;

Or. en

Grozījums Nr. 88
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
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bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem; prasa, lai saskaņā ar šajā 
atzinumā minētajiem mērķiem jaunie 
brīvās tirdzniecības nolīgumi neatstātu 
negatīvu ietekmi uz biodaudzveidību, 
neradītu netiešus stimulus pārejai uz 
monokultūrām un neizraisītu 
lauksaimniecības dempingu dēļ tā, ka 
netiek piemēroti savstarpīguma standarti 
attiecībā uz Eiropā importētajiem 
produktiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 89
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem; uzskata, ka tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas kopā ar 
vispārējo preferenču sistēmu (VPS) ir 
labākais veids, kā nodrošināt, lai trešās 
valstis, ar kurām Savienība ir parakstījusi 
tirdzniecības nolīgumus, ievērotu 
cilvēktiesības, vides un darba standartus, 
kas attiecīgi nodrošina peļņu šo trešo 
valstu agropārtikas sektoram;

Or. en
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Grozījums Nr. 90
Roman Haider

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu globālo atmežošanu, 
par ko daļēji atbildīga ir ES; tādēļ 
uzskata, ka ES lauksaimniecības pārtikas 
standartu ievērošanai vajadzētu būt 
priekšnoteikumam visu turpmāko 
tirdzniecības nolīgumu noslēgšanai 
noslēgšanai; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

Or. de

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

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, kas ietver uz 
sankcijām balstītus strīdu izšķiršanas 
mehānismus, lai veicinātu bioloģisko 
daudzveidību, sekmētu ilgtspējīgāku 
lauksaimniecības pārtikas ražošanu un 
apturētu ES izraisītu globālo atmežošanu, 
kā arī paaugstinātu darba standartus 
saskaņā ar astoņām SDO 
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pamatkonvencijām; mudina sniegt īpašu 
atbalstu jaunattīstības valstīm, lai veicinātu 
nodrošinātību ar pārtiku un sniegtu 
palīdzību saistībā ar pielāgošanos Eiropas 
standartiem, ar ko prasa nodrošināt 
ilgtspējīgas agropārtikas sistēmas;

Or. en

Amendment 92
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās ambiciozās un 
izpildāmās tirdzniecības un ilgtspējīgas 
attīstības sadaļas, lai veicinātu bioloģisko 
daudzveidību, sekmētu ilgtspējīgāku 
lauksaimniecības pārtikas ražošanu un 
apturētu ES izraisītu globālo atmežošanu; 
mudina atbalstīt jaunattīstības valstis, lai 
veicinātu nodrošinātību ar pārtiku un 
atbilstību Eiropas ilgtspējības standartiem, 
kā arī cilvēktiesību ievērošanu; uzsver, ka 
šo standartu neievērošanas gadījumā ir 
būtiski piemērot efektīvu sankciju 
sistēmu;

Or. it

Grozījums Nr. 93
Seán Kelly

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
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bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu, apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu un efektīvi novērstu tirgus 
izkropļojumus ar mērķi nepieļaut 
neizdevīgas konkurences apstākļu 
uzspiešanu agropārtikas nozarei; mudina 
atbalstīt jaunattīstības valstis, lai veicinātu 
nodrošinātību ar pārtiku un atbilstību 
Eiropas ilgtspējības standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 94
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem; mudina iesaistīties 
konstruktīvā dialogā ar valdībām un 
ieinteresētajām personām visā pasaulē;

Or. en

Grozījums Nr. 95
Emmanouil Fragkos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
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nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis centienos veicināt nodrošinātību ar 
pārtiku, ievērot atbilstību Eiropas 
ilgtspējības standartiem un attīstīt 
uzņēmējdarbību;

Or. el

Grozījums Nr. 96
Sergio Berlato, Mazaly Aguilar

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās izpildāmās 
tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības 
sadaļas, lai veicinātu bioloģisko 
daudzveidību un sekmētu ilgtspējīgāku 
lauksaimniecības pārtikas ražošanu; 
mudina atbalstīt jaunattīstības valstis, lai 
veicinātu nodrošinātību ar pārtiku un 
atbilstību Eiropas ilgtspējības standartiem;

Or. it

Grozījums Nr. 97
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
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bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina Komisiju sniegt 
atbalstu jaunattīstības valstīm, lai veicinātu 
nodrošinātību ar pārtiku un atbilstību 
Eiropas ilgtspējības standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 98
Annie Schreijer-Pierik

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
globālu pieeju klimatam un bioloģisko 
daudzveidību, sekmētu ilgtspējīgāku 
lauksaimniecības pārtikas ražošanu un 
apturētu globālo atmežošanu; mudina 
atbalstīt jaunattīstības valstis, lai veicinātu 
nodrošinātību ar pārtiku un atbilstību 
Eiropas ilgtspējības standartiem;

Or. nl

Grozījums Nr. 99
Enikő Győri

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu globālo atmežošanu; 
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atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

mudina atbalstīt jaunattīstības valstis, lai 
veicinātu nodrošinātību ar pārtiku un 
atbilstību Eiropas ilgtspējības standartiem;

Or. en

Grozījums Nr. 100
Urmas Paet

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu ES izraisītu globālo 
atmežošanu; mudina atbalstīt jaunattīstības 
valstis, lai veicinātu nodrošinātību ar 
pārtiku un atbilstību Eiropas ilgtspējības 
standartiem;

5. uzsver, cik būtiskas ir tirdzniecības 
nolīgumos iekļautās tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļas, lai veicinātu 
bioloģisko daudzveidību, sekmētu 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu un apturētu globālo atmežošanu; 
mudina atbalstīt jaunattīstības valstis, lai 
veicinātu nodrošinātību ar pārtiku un 
atbilstību ES prasībām, kas noteiktas 
importētajai pārtikai;

Or. en

Grozījums Nr. 101
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
5. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

a) atzīmē, ka tirdzniecības un 
ilgtspējīgas attīstības sadaļās nav aplūkota 
tirdzniecības nolīgumu iespējamā 
negatīvā ietekme uz zemes izmantošanas 
maiņu, atmežošanu vai klimata 
pārmaiņām; uzskata, ka Eiropas un 
starptautiskie vides, drošības, dzīvnieku 
labturības un sociālie standarti būtu 
visaptveroši jāpiemēro visās tirdzniecības 
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nolīgumu nodaļās, lai nepieļautu, ka 
jebkādi citi tirdzniecības noteikumi 
apdraud šo standartu piemērošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 102
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka tirdzniecībai un 
importam no trešām valstīm ir jāpiemēro 
Eiropas ražošanas standarti;uzsver, ka 
iekšējā tirgū nebūtu jāatļauj agropārtikas 
produkti, kas neatbilst galvenajiem ES 
vides, veselības aizsardzības un dzīvnieku 
labturības standartiem;
uzskata, ka Komisijai būtu jānosaka 
skaidri un vienoti atbilstības noteikumi 
importētājiem un neatbilstības gadījumā 
jāparedz ievedmuitas nodokļi;

Or. it

Grozījums Nr. 103
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž pārliecību, ka ir nepieciešami 
tiesību akti par obligātu ES līmeņa 
horizontālu pienācīgas rūpības pārbaudi 
visā to ES un ārvalstu uzņēmumu 
piegādes ķēdē, kas darbojas vienotajā 
tirgū, lai sasniegtu IAM, veicinātu labu 
pārvaldību, palielinātu izsekojamību un 
pārskatatbildību globālajās piegādes 
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ķēdēs;

Or. en

Grozījums Nr. 104
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit, Herve 
Juvin, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a pauž nožēlu, ka nav veikts efektīvs 
ietekmes novērtējums attiecībā uz 
biodaudzveidības stratēģiju un stratēģiju 
“No lauka līdz galdam”, un atgādina, ka 
tiesību aktu priekšlikumi ir jāiesniedz 
tikai tad, ja ir veikts stratēģiju vispārējās 
ietekmes novērtējums no vides, sociālā un 
ekonomiskā viedokļa;

Or. en

Grozījums Nr. 105
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka tirdzniecībai un 
importam no trešām valstīm ir jāpiemēro 
Eiropas ražošanas standarti; importēta 
pārtika, kas neatbilst attiecīgajiem ES 
vides standartiem, nebūtu jāatļauj ES 
tirgos, lai saglabātu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus;

Or. en

Grozījums Nr. 106
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Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, cik būtiska ir visa 
ražošanas procesa izsekojamība, lai 
patērētājiem sniegtu detalizētu 
informāciju par lauksaimniecības 
produktu izcelsmi, izmantojot efektīvu 
ilgtspējas marķēšanas sistēmu un jaunas 
digitalizācijas sistēmas, tostarp tādus 
instrumentus kā blokķēdes, ar ko 
sertificētu izsekojamību;
uzskata, ka šajā nolūkā ir svarīgi, lai 
Komisija nodrošinātu pārtikas produktu 
vienotu muitas kontroli visās ievešanas 
vietās ES teritorijā;

Or. it

Grozījums Nr. 107
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b aicina uzlabot sastāvdaļu un 
produktu izsekojamību visā pārtikas ķēdē, 
kas palīdzētu apkarot krāpšanu un 
novērst piesārņoto produktu nonākšanu 
pie patērētājiem; aicina lielāku uzmanību 
pievērst no trešām valstīm ievesto preču 
kontrolei un atbilstībai ES standartiem 
par pārtikas un dzīvnieku barības 
nekaitīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski
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Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka piekļuve jaunām un 
inovatīvām tehnoloģijām ir būtisks 
faktors, kā saglabāt Eiropas 
lauksaimniecības konkurētspēju pasaules 
tirgū un uzturēt pārtikas nodrošinājumu 
globālā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 109
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c atzīmē stratēģijā “No lauka līdz 
galdam” izklāstītās ambīcijas, ka 
importētajiem produktiem arī turpmāk 
jāatbilst attiecīgajiem ES noteikumiem un 
standartiem; norāda, ka ES noteikumi 
pašlaik neattiecas uz visām importētajām 
precēm; aicina Komisiju paaugstināt 
ambīcijas, nodrošinot, ka ES importētie 
produkti pilnībā atbilst attiecīgajiem ES 
noteikumiem un standartiem, jo īpaši 
dzīvnieku labturības, pesticīdu lietošanas 
un antimikrobiālās rezistences 
apkarošanas jomā; uzsver, cik būtiski ir 
sniegt attīstības palīdzību un atbalstīt 
primāros ražotājus no jaunattīstības 
valstīm šo standartu ievērošanā, ja viņi 
eksportē uz Eiropu; prasa ieviest 
uzraudzības metodi, kas nodrošina 
atbilstību;

Or. en
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Grozījums Nr. 110
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
5.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.c uzsver, cik būtiski ir sniegt 
efektīvu atbalstu mazajiem 
lauksaimniekiem, lai viņi spētu panākt 
pilnīgu atbilstību ilgtspējas standartiem, 
ņemot vērā šo standartu iespējamo 
ietekmi uz pārtikas zudumiem un 
izšķērdēšanu, kā arī ir jāatvieglo viņu 
piekļuve ārvalstu tirgiem;

Or. it

Grozījums Nr. 111
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d atgādina Komisijai par savām 
prasībām attiecībā uz ES tiesisko 
regulējumu, proti, aicina apturēt un 
pavērst pretējā virzienā ES izraisītu 
globālo atmežošanu un jo īpaši atgādina 
par savu aicinājumu izstrādāt stingrus 
tiesību aktus par mežus apdraudošām 
precēm, piemēram, soju, palmu eļļu, 
kaučuku, kukurūzu, liellopu gaļu, ādu un 
kakao; prasa, lai stratēģija “No lauka līdz 
galdam” nodrošinātu, ka visi ES tirgū 
laistie produkti ir neatmežojoši un nerada 
cilvēktiesību pārkāpumus; prasa 
Komisijai neapspriest nevienu 
tirdzniecības nolīgumu, kas izraisa 
atmežošanu; uzsver ES nozīmi tādu 
rīcībpolitiku atbalstīšanā, ar ko veicina 
vietējās sabiedrības vadītu mežu 
apsaimniekošanu un mazo mežu 
īpašnieku taisnīgu piekļuvi vietējiem, 
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reģionāliem un globāliem tirgiem;

Or. en

Grozījums Nr. 112
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
5.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.d turklāt uzsver agropārtikas 
nozares un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
(ĢIN) nozīmi tirdzniecības nolīgumos, 
kuri ir jāreformē, ņemot vērā stratēģijā 
“No lauka līdz galdam” noteiktos 
ilgtspējas kritērijus, taču šie standarti ir 
jāaizsargā un jāatbalsta arī ārvalstu 
tirgos;

Or. it

Grozījums Nr. 113
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
5.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.e aicina Komisiju pašreizējos 
tirdzniecības nolīgumos un tajos, par 
kuriem notiek sarunas, iekļaut sadaļu par 
pārtikas sistēmu ilgtspēju, kas būtu 
apņemšanās izveidot un ieviest noturīgu 
un ilgtspējīgu pārtikas sistēmu ar visiem 
saviem tirdzniecības partneriem;

Or. it

Grozījums Nr. 114
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā 
saglabāt ES lauksaimniecības pārtikas 
nozares konkurētspēju un nodrošināt 
standartu savstarpīgumu;

6. tā kā globālā mērogā standarti nav 
saskaņoti, uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
kas apdraudētu ES ražotāju ekonomisko 
un sociālo izturētspēju, kā arī spēju 
izpildīt ekoloģiskās un klimatrīcības 
prasības, vienotajā tirgū varētu 
palielināties tādu lauksaimniecības 
pārtikas produktu imports, kas būtiski 
atšķiras no ES standartiem un ražošanas 
nosacījumiem, un varētu tikt importēti lēti 
lauksaimniecības pārtikas produkti, kas 
bieži vien saistīti ar sociālām un 
ekoloģiskām izmaksām trešās valstīs, un 
ka tas var palielināt izmaksas patērētājiem; 
aicina Komisiju pēc iespējas drīzāk 
iesniegt visaptverošu ex ante ietekmes 
novērtējumu par stratēģijā paredzētajiem 
mērķiem, apspriežoties ar visiem 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdes 
dalībniekiem, publiskajām iestādēm visos 
pārvaldības līmeņos, sociālajiem 
partneriem, NVO, pilsonisko sabiedrību, 
privātā sektora dalībniekiem un visām 
citām iesaistītajām pusēm, kā arī aicina 
paredzēt samērīgus pasākumus, ar ko 
saglabātu ES lauksaimniecības pārtikas 
nozares konkurētspēju un nodrošinātu 
standartu savstarpīgumu, ietverot 
ražošanas standartus;

Or. en

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

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju nekavējoties 
veikt un iesniegt visaptverošu un neitrālu 
ietekmes novērtējumu par stratēģijā 
paredzētajiem mērķiem, kā arī ierosināt 
samērīgus pasākumus, kā saglabāt ES 
lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu; atgādina, ka BTN būtu 
jābalsta uz koordinētu pieeju, veicinot 
lielāku saskaņotību starp tirdzniecību, 
muitu un tirgus uzraudzību; turklāt 
mudina Komisiju brīvās tirdzniecības 
nolīgumos noteikt ambiciozāku 
programmu attiecībā uz krāpšanu 
pārtikas jomā un viltojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 116
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu; uzskata, ka stratēģijā “No 
lauka līdz galdam” būtu jāievēro 
visaptveroša agropārtikas ķēdes pieeja, 
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kas balstīta uz neatkarīgu un pamatotu 
zinātniskās ietekmes analīzi, un ka 
stratēģijas pieejā būtu jāizvairās no 
jebkādām pēkšņām izmaiņām, kas vienīgi 
apdraudētu visas valstu tautsaimniecību 
nozares;

Or. en

Grozījums Nr. 117
Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu, ieviešot stingrākas 
pārbaudes uz robežām un paredzot 
pasākumus ražošanas standartu un 
nosacījumu efektīvai uzraudzībai jomās, 
uz kurām attiecas brīvās tirdzniecības 
nolīgumi;

Or. fr

Grozījums Nr. 118
Seán Kelly

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums
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6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

6. uzsver – tā kā Eiropas 
lauksaimnieki ievēro vairākus 
visaugstākos vides standartus pasaulē, 
pastāv risks, ka ES lauksaimniecības 
pārtikas nozarē var rasties neizdevīgāki 
konkurences apstākļi, ja standarti netiks 
saskaņoti visā pasaulē, un ka tas var 
palielināt izmaksas patērētājiem; aicina 
Komisiju sadarbībā ar dalībvalstīm, 
apspriežoties ar tām un kopdarbojoties, 
vispirms iesniegt objektīvus un 
visaptverošus ietekmes novērtējumus par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 119
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu; mudina Komisiju palīdzēt 
trešām valstīm, ar kurām Savienība ir 
parakstījusi tirdzniecības nolīgumus, lai 
tās spētu veicināt tirgus daudzveidību un 
apkarot tirgus koncentrāciju agropārtikas 
nozarē;

Or. en
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Grozījums Nr. 120
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā 
saglabāt ES lauksaimniecības pārtikas 
nozares konkurētspēju un nodrošināt 
standartu savstarpīgumu;

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu un kumulatīvu ietekmes 
novērtējumu par stratēģijā paredzētajiem 
mērķiem, kā arī samērīgus pasākumus, 
pienācīgu pielāgošanās grafiku un 
kompensācijas mehānismus, lai saglabātu 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju, jo īpaši nodrošinot 
standartu savstarpīgumu visiem 
lauksaimniecības pārtikas un 
mežsaimniecības produktiem, kas tiek 
importēti ES;

Or. en

Grozījums Nr. 121
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 

6. norāda uz iespējamo risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē; 
atgādina, ka ietekmes novērtējumi ir 
neatņemama ES noteikumu izstrādes 
procesa daļa un ka ir jāņem vērā 
ekonomiskā ietekme;
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ierosināt samērīgus pasākumus, kā 
saglabāt ES lauksaimniecības pārtikas 
nozares konkurētspēju un nodrošināt 
standartu savstarpīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 122
Enikő Győri

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā 
saglabāt ES lauksaimniecības pārtikas 
nozares konkurētspēju un nodrošināt 
standartu savstarpīgumu;

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
rūpīgu ex ante ietekmes novērtējumu un 
periodiskus pārraudzības novērtējumus 
par stratēģijā paredzētajiem mērķiem, lai 
stratēģija “No lauka līdz galdam” 
nekaitētu ES lauksaimnieku 
konkurētspējai pasaules tirgos un 
neradītu ES lauksaimniecības pārtikas 
produktu izstumšanas efektu dēļ tā, ka ES 
iekšējā tirgū pieejami lētāki importētie 
produkti;

Or. en

Grozījums Nr. 123
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
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ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem, kā arī apdraudēt ražošanas 
modeli, ko piekopj 10 miljoni ES lauku 
saimniecību; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

Or. es

Grozījums Nr. 124
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju balstīties uz 
zinātnisku pieeju un iesniegt visaptverošu 
globālo ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem un par 
katru likumdošanas priekšlikumu, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

Or. en

Grozījums Nr. 125
Dita Charanzová

Atzinuma projekts
6. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā 
saglabāt ES lauksaimniecības pārtikas 
nozares konkurētspēju un nodrošināt 
standartu savstarpīgumu;

6. uzskata – ir jāturpina pētīt, vai, 
nepastāvot standartu globālai 
konverģencei, tiek, iespējams, ietekmēta 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēja un izmaksas patērētājiem; 
aicina Komisiju iesniegt visaptverošu 
ietekmes novērtējumu, kurā varētu 
analizēt stratēģijā paredzētos mērķus un 
arī apsvērt iespējamos samērīgos 
pasākumus, ar kuriem varētu saglabāt ES 
lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju, un apsvērt, kā saskaņot 
standartus ar trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 126
Tiziana Beghin, Dino Giarrusso

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu, vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus un efektīvu uzraudzību;

Or. it

Grozījums Nr. 127
Emmanuel Maurel
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Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzsver risku, ka ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē var 
rasties neizdevīgāki konkurences apstākļi, 
ja standarti netiks saskaņoti visā pasaulē, 
un ka tas var palielināt izmaksas 
patērētājiem; aicina Komisiju iesniegt 
visaptverošu ietekmes novērtējumu par 
stratēģijā paredzētajiem mērķiem, kā arī 
ierosināt samērīgus pasākumus, kā saglabāt 
ES lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

6. uzsver – tā kā globālā līmenī 
standarti nav saskaņoti, ES 
lauksaimniecības pārtikas nozarē ir 
neizdevīgāki konkurences apstākļi un 
pieaug patērētāju izmaksas; aicina 
Komisiju iesniegt visaptverošu ietekmes 
novērtējumu par stratēģijā paredzētajiem 
mērķiem, kā arī ierosināt samērīgus 
pasākumus, kā saglabāt ES 
lauksaimniecības pārtikas nozares 
konkurētspēju un nodrošināt standartu 
savstarpīgumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 128
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka tirdzniecības 
nolīgumiem būtu jānodrošina, lai 
iesaistītās puses aktīvi piedalītos 
ilgtspējīgas attīstības principu 
veicināšanā; nolīgumiem būtu arī 
jānodrošina, ka starptautiskie standarti 
atbilst ES vides un klimata ambīcijām; 
turklāt, lai garantētu globālu 
pārkārtošanos uz ilgtspējīgām pārtikas 
sistēmām, šajos nolīgumos būtu jāņem 
vērā Parīzes nolīguma par klimata 
pārmaiņām saistošais raksturs;

Or. es

Grozījums Nr. 129
Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Roman Haider, Markus Buchheit
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzīmē, ka stratēģijā “No lauka 
līdz galdam” ražotājiem tiks noteikti 
dažādi ierobežojumi, kas būtu jālīdzsvaro 
ar alternatīviem instrumentiem; šajā 
sakarībā aicina Komisiju atbalstīt 
pētniecības, izstrādes un inovācijas 
darbības, kas saistītas ar agropārtikas 
nozari, lai nodrošinātu reālistiskus, 
zinātniski pamatotus un piemērotus 
risinājumus, ar ko var nodrošināt 
nepieciešamos instrumentus (piemēram, 
NBT) un ieviest realizējamu jaunu praksi 
nolūkā panākt ilgtspējīgāku 
lauksaimniecisko ražošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 130
Carles Puigdemont i Casamajó

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju veikt ietekmes 
novērtējumu par iespējamo Eiropas 
tiesību aktu pieņemšanu attiecībā uz 
oglekļa ievedkorekcijas mehānismu 
(CBAM) ETS nozarēm un pārtikai, kas 
Savienībā importēta no trešām valstīm, 
kurās ir zemāki SEG emisiju standarti 
lauksaimniecības nozarē, zemāki 
atmežošanas politikas standarti vai lielāka 
oglekļa dioksīda pēda uz kilogramu, kā 
arī tādiem produktiem kā gaļa, piena 
produkti un dzīvnieku barība;

Or. en
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Grozījums Nr. 131
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver pieaugošās tehnoloģiskās 
atšķirības, kādas rada ES regulatīvie 
ierobežojumi un kādas pastāv starp ES un 
tās galvenajiem tirdzniecības 
konkurentiem tādās jomās kā 
biotehnoloģija, genoma rediģēšana un 
jaunas selekcijas metodes (NBT); aicina 
Komisiju tehnoloģiju ziņā nodrošināt 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus, kas 
ļautu Eiropas uzņēmumiem vienlīdzīgi 
konkurēt starptautiskajos tirgos;

Or. es

Grozījums Nr. 132
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzsver – ņemot vērā situāciju 
lauksaimniecības nozarē, kurai jātiek galā 
ar klimata pārmaiņām, aizvien biežāku 
cenu nestabilitāti, globalizētu ražošanas 
ķēžu pārrāvumiem un paaugstinātu 
pandēmiju risku, ES ir jācenšas uzlabot 
nodrošinātību ar pārtiku, patēriņu pēc 
iespējas lielākā mērā noturot vietējā 
līmenī un veidojot stratēģiskus krājumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 133
Annie Schreijer-Pierik
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Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a šajā sakarībā ar lielām bažām 
norāda uz Amerikas Savienoto Valstu 
Lauksaimniecības departamenta 
Ekonomiskās izpētes dienesta1a nesen 
veiktā zinātniskā novērtējuma rezultātiem 
par “No lauka līdz galdam” un 
bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 
kumulatīvo ietekmi;
_________________
1a Beckman, Jayson, Maros Ivanic, 
Jeremy L. Jelliffe, Felix G. Baquedano un 
Sara G. Scott. 2020. gada novembris. 
Ekonomiskā un pārtikas nodrošinājuma 
ietekme uz lauksaimniecības resursu 
samazināšanos saistībā ar Eiropas 
Savienības zaļā kursa stratēģiju “No 
lauka līdz galdam” un Biodaudzveidības 
stratēģiju, EB-30, ASV Lauksaimniecības 
departaments, Ekonomikas pētniecības 
dienests.

Or. nl

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

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a mudina Komisiju pastiprināt 
muitas pārbaudes, lai novērstu krāpšanu 
pārtikas jomā, uzlabotu IĪT un jo īpaši 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un novērstu augu un dzīvnieku kaitīgo 
organismu iespējamu ievešanu ES, 
tādējādi nodrošinot visaugstāko sanitārās 
un fitosanitārās aizsardzības līmeni;
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Or. en

Grozījums Nr. 135
Mazaly Aguilar, Sergio Berlato, Emmanouil Fragkos, Witold Jan Waszczykowski

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a prasa pastiprināt Eiropas ostu 
robežkontroles, lai nepieļautu jaunu 
dzīvnieku un augu kaitīgo organismu un 
slimību izplatību; uzsver, ka ir jāuzlabo 
muitas tiesību un Marokas 
lauksaimniecības produktu importa 
nodokļu kontrole un pārskatatbildība;

Or. en

Grozījums Nr. 136
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a norāda, ka lielais ar tarifiem 
nesaistītu šķēršļu skaits, kontroles līmeņa 
un kvalitātes atšķirības, kā arī muitas 
procedūru un sankciju rīcībpolitiku 
atšķirības ES ievešanas punktos muitas 
savienībā bieži izkropļo tirdzniecības 
plūsmas;

Or. en

Grozījums Nr. 137
Massimiliano Salini

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina Komisiju izstrādāt 
stratēģiju, ņemot vērā, ka katrai nozarei ir 
atšķirīgas ražošanas metodes, kas ir 
vairāk vai mazāk ilgtspējīgas; aicina 
Komisiju uzsvērt, ka sabalansētā uzturā 
būtu jāiekļauj visi pārtikas produkti;

Or. en

Grozījums Nr. 138
Herve Juvin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a ierosina ES nekavējoties veikt 
protekcionistiskus pasākumus, lai reaģētu 
uz neizdevīgiem konkurences apstākļiem, 
ar kuriem tā saskaras, nevis paust 
neefektīvus aicinājumus vienādot 
standartus pasaules līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 139
Annie Schreijer-Pierik

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
veikt īpašu neatkarīgu zinātnisku ex ante 
ietekmes novērtējumu par riskiem 
starptautiskās un Eiropas tirdzniecības 
plūsmām, (klimata) emisijām, 
biodaudzveidībai, ražošanas līmeņiem, 
pārtikas cenām, lauku dzīvotspējai un 
reģionālajai pārtikas un apgādes drošībai, 
kurus izraisījusi iespējamā 
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lauksaimnieciskās ražošanas pārvietošana 
un pārvietošana uz trešām valstīm (un 
citiem reģioniem un dalībvalstīm 
Savienībā) šīs stratēģijas pasākumu un 
mērķu īstenošanas rezultātā;

Or. nl

Grozījums Nr. 140
Paolo De Castro, Miroslav Číž, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Costas 
Mavrides

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, cik būtiski ir nodrošināt 
piekļuvi tehnoloģiskām un zinātniskām 
inovācijām, tostarp ilgtspējīgām 
biotehnoloģijām, kas spēj veicināt 
ģenētisko resursu un pārtikas ražošanas 
sistēmu daudzveidību, īpašu uzmanību 
pievēršot vietējām šķirnēm un sugām; 
uzsver, ka spēcīgu attiecību veidošana ar 
tirdzniecības partneriem šo inovāciju 
pētniecības un izstrādes jomā varētu būt 
galvenais faktors, kā veicināt 
ilgtspējīgāku lauksaimniecības pārtikas 
ražošanu, vienlaikus aizsargājot 
lauksaimniecības produktivitāti;

Or. en

Grozījums Nr. 141
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b norāda, ka lauksaimniecības un 
zivsaimniecības nozarei ir izšķirīga loma 
ilgtspējīgas saimnieciskās darbības 
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attīstībā tālākajos reģionos, un uzsver šo 
nozaru ieguldījumu un pievienoto vērtību 
saistībā ar pārtikas nodrošinājumu un 
reaģēšanu uz sabiedrības pieprasījumu 
pēc augstas kvalitātes produktiem; uzsver, 
ka šo reģionu situācija ir jāiekļauj 
stratēģijā “No lauka līdz galdam” 
izklāstītajā ilgtermiņa stratēģiskajā 
redzējumā;

Or. es

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

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisiju izstrādāt obligātu 
izcelsmes marķējuma sistēmu ES, lai 
palielinātu pārredzamību un uzlabotu 
patērētāju informētību; uzsver, ka ir 
vajadzīga efektīva sistēma, kas būtu 
kopīga visai lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdei, lai nodrošinātu vienlīdzīgus 
piemērošanas nosacījumus Eiropā; 
uzsver, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
jauniem tehnoloģiskās un digitālās 
inovācijas rīkiem, kas var sniegt 
ieguldījumu piegādes ķēdes izsekojamībā;

Or. en

Grozījums Nr. 143
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina Komisijas nesen iecelto ES 
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galveno tirdzniecības nolīgumu izpildes 
uzraugu izveidot sarakstu ar tirdzniecības 
nolīgumu pārkāpumiem, kurus izdarījuši 
mūsu partneri lauksaimniecības jomā, lai 
Komisija varētu piemērot vajadzīgās 
sankcijas nolūkā garantēt attiecīgo 
nolīgumu pareizu piemērošanu, standartu 
savstarpīgumu un mūsu lauksaimnieku 
un Eiropas patērētāju veselības 
aizsardzību;

Or. fr

Grozījums Nr. 144
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka koordinēta un 
saskaņota pieeja attiecībā uz negodīgas 
konkurences praksi un vajadzību ieviest 
līdzvērtīgus pārtikas standartus, pienācīgi 
ievērojot piesardzības principu, ir ļoti 
svarīga, lai nodrošinātu gan nepārtrauktu 
pārtikas piegādes plūsmu visās 
dalībvalstīs, gan efektīvas un rezultatīvas 
drošības un muitas pārbaudes;

Or. en

Grozījums Nr. 145
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c prasa Komisijai nodrošināt, ka 
muitas kontrolē visā ES tiek ievēroti vieni 
un tie paši standarti, izmantojot tiešu 
vienotu muitas kontroles mehānismu, 



AM\1226158LV.docx 75/82 PE680.937v03-00

LV

koordinējot to ar dalībvalstīm un pilnībā 
ievērojot subsidiaritātes principu, ar ko 
panāktu augstu drošības pārbaužu 
standartu ievērošanu un varētu atklāt un 
novērst sanitāros, fitosanitāros un 
bioloģiskus riskus, ko rada imports no 
trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 146
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina ieviest stingrākas muitas 
pārbaudes un stingrākus izsekojamības 
noteikumus bioloģiskajiem 
lauksaimniecības produktiem, kas audzēti 
ārpus ES;

Or. fr

Grozījums Nr. 147
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d prasa stratēģijas “No lauka līdz 
galdam” īstenošanā un turpmākajos 
tiesību aktu priekšlikumos sistemātiski 
ņemt vērā LESD 349. pantā minētos 
tālāko reģionu strukturālos agronomiskos 
un tirdzniecības ierobežojumus, lai ļautu 
tiem konkurēt vienlīdzīgos konkurences 
apstākļos un nodrošinātu, ka šajos 
reģionos agropārtikas nozarēm ir 
pieejami dzīvotspējīgi alternatīvi 
risinājumi, ja to ražošanas līdzekļi un 
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tirdzniecības plūsmas ir ierobežotas;

Or. en

Grozījums Nr. 148
Jérémy Decerle, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē ierosināto jauno 
iniciatīvu par klimatu un tirdzniecību PTO 
un mudina Komisiju turpināt vērienīgas un 
PTO prasībām atbilstošas ilgtspējīgas 
tirdzniecības politikas izstrādi.

7. atzinīgi vērtē ierosināto jauno 
iniciatīvu par vidi un tirdzniecību PTO; 
aicina Komisiju izmantot šo sistēmu, lai 
veidotu izpratni par to, cik svarīgi ir 
izstrādāt visaptverošas ilgtspējīgas 
agropārtikas sistēmas, kuru pamatā būtu 
vienoti un ambiciozi standarti un 
ražošanas normas; mudina Komisiju 
turpināt vērienīgas un PTO prasībām 
atbilstošas ilgtspējīgas tirdzniecības 
politikas izstrādi un mudina vairāk 
pievērsties agropārtikas diplomātijai, 
proti, nepieļaut, ka agropārtikas produkti 
kļūst par pielāgojamu mainīgo elementu 
vai cietēju netiešos tirdzniecības 
konfliktos, kas atvieglotu izvairīšanos 
situācijām, kāda, piemēram, bija saistībā 
ar Airbus un Boeing;

Or. en

Grozījums Nr. 149
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē ierosināto jauno 
iniciatīvu par klimatu un tirdzniecību PTO 
un mudina Komisiju turpināt vērienīgas un 
PTO prasībām atbilstošas ilgtspējīgas 

7. atzinīgi vērtē ierosināto jauno 
iniciatīvu par klimatu un tirdzniecību PTO 
un mudina Komisiju turpināt vērienīgas un 
PTO prasībām atbilstošas ilgtspējīgas 
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tirdzniecības politikas izstrādi. tirdzniecības politikas izstrādi; uzskata, ka 
daži no pašreizējiem PTO noteikumiem ir 
šķērslis ekoloģiskās pārkārtošanās 
veicināšanai; uzsver, ka negodīga 
konkurence ar trešām valstīm, kurās ir 
zemāki vides un sociālie standarti, ir 
būtisks šķērslis tam, lai lauksaimnieki 
pieņemtu jaunus ekoloģiskos pasākumus; 
aicina Komisiju aktīvi iesaistīties PTO 
noteikumu reformēšanā, lai nodrošinātu 
tirdzniecības politikas saskaņotību ar 
IAM;

Or. en

Grozījums Nr. 150
Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. atzinīgi vērtē ierosināto jauno 
iniciatīvu par klimatu un tirdzniecību PTO 
un mudina Komisiju turpināt vērienīgas un 
PTO prasībām atbilstošas ilgtspējīgas 
tirdzniecības politikas izstrādi.

7. atzinīgi vērtē ierosināto jauno 
iniciatīvu par klimatu un tirdzniecību PTO 
un mudina Komisiju turpināt vērienīgas un 
PTO prasībām atbilstošas ilgtspējīgas 
tirdzniecības politikas izstrādi; aicina ES 
turpināt PTO sarunas par pārtikas 
nodrošinājuma krājumiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 151
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atbalsta starptautisko sadarbību 
pārtikas pētniecībā un inovācijā tādās 
svarīgās jomās kā pielāgošanās klimata 
pārmaiņām un to mazināšana, 
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agroekoloģija, ilgtspējīga ainavu 
pārvaldība un zemes pārvaldība, 
izturētspēja, iekļaujošas un taisnīgas 
vērtības ķēdes un pārtikas krīžu 
novēršana un reaģēšana uz tām; jo īpaši 
uzsver, ka vairāk jāpēta un jānodod 
zināšanas par agroekoloģisko praksi un 
agroekoloģisko produktu teritoriālajiem 
tirgiem, kas jādara līdztekus valsts 
rīcībpolitikām, ar ko atbalsta 
agroekoloģisko pāreju; iesaka sadarbībā 
uzmanību pievērt arī sīksaimniecību 
īpašniekiem un mazajiem pārtikas 
ražotājiem, jo tie no šādas sadarbības 
gūtu vislielāko labumu;

Or. en

Grozījums Nr. 152
Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a aizstāv Eiropas patērētāju tiesības 
uz plašāku informāciju par viņu patērēto 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
izcelsmi un apstrādi; turklāt uzskata, ka 
patērētāju informēšanas un produktu 
izsekojamības uzlabošana atbildīs 
attiecīgo nozaru centieniem ievērot 
vidiskās un pārtikas nodrošinājuma 
prasības, kas izvirzītas nesen reformētajā 
kopējās lauksaimniecības politikā un 
stratēģijā “No lauka līdz galdam”; uzsver, 
cik būtiski ir celt Eiropas ražojumu 
pievienoto vērtību salīdzinājumā ar 
importu no trešām valstīm;

Or. es

Grozījums Nr. 153
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Gabriel Mato
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Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka 2020. gadā ES ātrās 
brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības 
jomā (RASFF) reģistrēts rekordliels to 
lauksaimniecības pārtikas produktu 
imports, kuri pārsniedz maksimāli 
pieļaujamo atlieku līmeni vai ir apstrādāti 
ar ES aizliegtām aktīvajām vielām; aicina 
Komisiju biežāk veikt pārbaudes un 
palielināt minimālās pārbaužu 
robežvērtības, lai nodrošinātu, ka ražotāji 
pilnībā ievēro ES tiesību aktus;

Or. es

Grozījums Nr. 154
Jörgen Warborn, Christophe Hansen

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a pieņem zināšanai Komisijas 
pētījumu par ES tirdzniecības nolīgumu 
kumulatīvo ekonomisko ietekmi uz 
lauksaimniecību, kas liecina, ka gan 
konservatīva, gan ambicioza scenārija 
gadījumā tirdzniecības nolīgumu 
paredzamā ietekme uz ES agropārtikas 
produktu tirdzniecību līdz 2030. gadam 
kopumā ir ar pozitīvu tirdzniecības 
bilanci, kā arī lielāku vērtību, un skaitļi 
liecina, ka ES tirdzniecības nolīgumiem ir 
pozitīva ietekme uz ES lauksaimniecības 
nozari;

Or. en

Grozījums Nr. 155
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Emmanuel Maurel

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a apšauba brīvās tirdzniecības 
nolīgumu ar Austrāliju un Jaunzēlandi 
lietderību, jo īpaši ņemot vērā to negatīvo 
ietekmi uz CO2 emisijām dēļ vajadzības 
lauksaimniecības produktus no 
attiecīgajām valstīm pārvadāt lielos 
attālumos;

Or. fr

Grozījums Nr. 156
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a prasa nodrošināt konsekvenci un 
saskaņotību starp stratēģijas “No lauka 
līdz galdam” pasākumiem, ES 
tirdzniecības rīcībpolitikām un Muitas 
savienības rīcības plānu, kā arī citām 
saistītām ES rīcībpolitikām un 
stratēģijām, pilnībā ievērojot PTO 
noteikumus;

Or. en

Grozījums Nr. 157
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina Komisiju, izvērtējot 



AM\1226158LV.docx 81/82 PE680.937v03-00

LV

saskaņotu uzturvērtības marķējumu, 
apsverot to būtisko nozīmi mūsu 
tirdzniecības nolīgumos un nolūkā 
globālā līmenī aizsargāt vietējo vērtību, 
analizēt, vai ir jāpiemēro īpaši nosacījumi 
un izņēmumi vairākām pārtikas produktu 
kategorijām vai pārtikas produktiem, 
piemēram, olīveļļai, un produktiem, uz 
kuriem attiecas aizsargātas ģeogrāfiskās 
izcelsmes norādes;

Or. en

Grozījums Nr. 158
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b atzinīgi vērtē nulles tolerances 
pieeju cīņā pret nelegālu, nereģistrētu un 
neregulētu zveju; atgādina, ka piegādes 
ķēžu izsekojamība ir būtiska, lai gūtu 
panākumus šajā cīņā; uzsver, ka jūras 
produktu izsekojamība sniedz labumu gan 
ES patērētājiem, gan trešām valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 159
Jörgen Warborn

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b aicina ieguldīt ES lauksaimnieku 
inovācijā un konkurētspējā un aicina 
Komisiju nodrošināt, lai ES nerīkotos 
protekcionistiski, kā ieganstu izmantojot 
ES lauksaimniecības nozari;
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Or. en

Grozījums Nr. 160
Sara Matthieu, Manuela Ripa

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c iesaka tirdzniecības nolīgumos 
papildu tirdzniecības preferences 
dzīvnieku izcelsmes produktiem piešķirt 
tikai ar nosacījumu, ja tiek ievēroti visi 
attiecīgie ES dzīvnieku labturības 
standarti, tostarp standarti, ko pašlaik 
importētiem produktiem nepiemēro; 
uzsver, ka ir jāpiešķir pietiekami resursi 
nolūkā īstenot noteikumus par sadarbību 
dzīvnieku labturības jomā un 
tirdzniecības nolīgumos vienmēr jāiekļauj 
stingri un izpildāmi dzīvnieku labturības 
noteikumi;

Or. en


