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Grozījums Nr. 7
Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pašreizējā pārtikas izdalīšanas shēma 
balstās uz produktu izdalīšanu no Kopienas 
intervences uzkrājumiem, ko pagaidām 
papildina, izdarot iepirkumus tirgū. Taču 
KLP secīgu reformu un ražotāju cenu 
labvēlīgas attīstības rezultātā ir progresīvi 
samazinājušies intervences uzkrājumi un 
pieejamo produktu klāsts. Līdz ar to arī 
tirgus iepirkumi būtu jāpadara par 
pastāvīgu piegādes avotu shēmā, lai 
papildinātu intervences uzkrājumus, ja 
vēlamie intervences uzkrājumi nav 
pieejami.

(5) Pašreizējā pārtikas izdalīšanas shēma 
balstās uz produktu izdalīšanu no Kopienas 
intervences uzkrājumiem, ko pagaidām 
papildina, izdarot iepirkumus tirgū. Taču 
pasaules tirgū pieaugošā spriedze, 
pakāpeniskā ražošanas orientēšanas un 
uzkrāšanas instrumentu likvidēšana, ko 
izraisījušas vairākkārtējās KLP reformas, 
ir mazinājušas Eiropas Savienības 
pārtikas neatkarību kvantitātes un 
pieejamo pārtikas produktu daudzveidības 
ziņā, kā arī tās spēju nodrošināt 
vistrūcīgākās personas ar pārtikas precēm 
vai arī atbilstoši rīkoties pārtikas produktu 
vai starptautisko spekulatīvo darījumu 
krīzes apstākļos. Līdz ar to arī tirgus 
iepirkumi būtu jāpadara par pastāvīgu 
piegādes avotu shēmā, lai papildinātu 
intervences uzkrājumus, ja vēlamie 
intervences uzkrājumi nav pieejami.

Or. fr

Pamatojums

KLP vairākkārtējo reformu rezultātā ir samazinājušās intervences iespējas, taču galvenais 
iemesls, kāpēc ir samazinājušies krājumi un pieejamo pārtikas produktu daudzveidība, ir 
pieprasījuma palielināšanās pasaules tirgū pēc lauksaimniecības pārtikas produktiem un cita 
veida lauksaimniecības produktiem, kā arī spekulatīvo darījumu pieaugums (sk. bada izraisīti 
nemieri)
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Grozījums Nr. 8
Jill Evans

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pašreizējā pārtikas izdalīšanas shēma 
balstās uz produktu izdalīšanu no Kopienas 
intervences uzkrājumiem, ko pagaidām 
papildina, izdarot iepirkumus tirgū.  Taču 
KLP secīgu reformu un ražotāju cenu 
labvēlīgas attīstības rezultātā ir progresīvi 
samazinājušies intervences uzkrājumi un 
pieejamo produktu klāsts.  Līdz ar to arī 
tirgus iepirkumi būtu jāpadara par 
pastāvīgu piegādes avotu shēmā, lai 
papildinātu intervences uzkrājumus, ja 
vēlamie intervences uzkrājumi nav 
pieejami.

(5) Pašreizējā pārtikas izdalīšanas shēma 
balstās uz produktu izdalīšanu no Kopienas 
intervences uzkrājumiem, ko pagaidām 
papildina, izdarot iepirkumus tirgū. Taču 
KLP secīgu reformu un ražotāju cenu 
labvēlīgas attīstības rezultātā ir progresīvi 
samazinājušies intervences uzkrājumi un 
pieejamo produktu klāsts. Līdz ar to arī 
tirgus iepirkumi būtu jāpadara par 
pastāvīgu piegādes avotu shēmā, lai 
papildinātu intervences uzkrājumus, 
priekšroku dodot vietējiem, svaigiem 
pārtikas produktiem.

Or. en

Pamatojums

Pārtikas izplatīšanas shēmā īpaša uzmanība jāpievērš to pārtikas preču kvalitātei, kuras 
izplata vistrūcīgākajām personām. Tādēļ iesaka iegādāties veselīgus, svaigus pārtikas 
produktus vietējā tirgū. Tādā veidā tiek veicināta pārtikas preču ilgtspējīga ražošana, 
pārstrāde, izplatīšana un patēriņš.

Grozījums Nr. 9
Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai pilnībā izmantotu Kopienas 
shēmas kohēzijas mērogu un pastiprinātu 
saistībā ar to izveidotās sinerģijas, un lai 
nodrošinātu pienācīgu plānošanu, būtu 
jāparedz noteikums dalībvalstīm 
līdzfinansēt pārtikas izdalīšanas 
programmu. Kopienas līdzfinansējuma 
maksimālās likmes būtu jānosaka un 

svītrots
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Kopienas finansiālais ieguldījums būtu 
jāpievieno to pasākumu sarakstā, kuriem 
pienākas finansējums no Eiropas 
Lauksaimniecības garantiju fonda 
(ELGF), kurš paredzēts Padomes Regulas 
(EK) Nr. 1290/2005 3. panta 1. punktā.
Lielākas līdzfinansējuma likmes būtu 
jāpiemēro pārskatītās shēmas 
piemērošanas pirmajos gados, lai 
nodrošinātu liela apjoma līdzekļu 
nepārtrauktu piešķiršanu, pakāpenisku 
līdzfinansēšanas ieviešanu, lai pāreja 
būtu plūstoša un izvairītos no riska, ka 
shēma tiek izbeigta iespējamā līdzekļu 
trūkuma dēļ.

Or. fr

Pamatojums

Dažas dalībvalstis nespēs piedalīties shēmā, ja tiks piemērotas līdzfinansējuma likmes.
Problēmas it īpaši var rasties tajās dalībvalstīs, kurās ienākumi uz vienu iedzīvotāju ir zemi 
vai kuru budžets nonācis finansiālās grūtībās. Iesakām svītrot noteikumu par līdzfinansējumu, 
lai varētu pilnīgāk izmantot tikai programmas kohēzijas aspektu pārtikas produktu līmenī 
visās dalībvalstīs kopumā.

Grozījums Nr. 10
Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) ELGF ieguldījuma likme būtu 
jānosaka, ņemot vērā to dalībvalstu 
situāciju, kurām ir tiesības uz finansējumu 
no Kohēzijas fonda, kā minēts Komisijas 
Lēmuma 2006/596/EK I pielikumā vai 
turpmākajos attiecīgajos lēmumos, lai 
stiprinātu Kopienas ekonomisko un sociālo 
kohēziju.

(8) ELGF ieguldījums būtu jānosaka, 
ņemot vērā to dalībvalstu situāciju, kurām 
ir tiesības uz finansējumu no Kohēzijas 
fonda, kā minēts Komisijas 
Lēmuma 2006/596/EK I pielikumā vai 
turpmākajos attiecīgajos lēmumos, lai 
stiprinātu Kopienas ekonomisko un sociālo 
kohēziju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 11
Jill Evans

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants _ 1. punkts
Regula (EK) 1234/2007
27. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Produktus no intervences rezervēm dara 
pieejamus vai pārtikas produktus iepērk 
tirgū, lai pārtikas produktus varētu izdalīt 
Kopienas vistrūcīgākajām personām ar 
dalībvalstu nozīmēto organizāciju 
palīdzību. Pārtikas produktus iepērk tirgū 
tikai tad, ja nav pieejami pārtikas 
izplatīšanas shēmai piemērotas 
intervences rezerves.

1. Produktus no intervences rezervēm dara 
pieejamus vai pārtikas produktus iepērk 
tirgū, priekšroku dodot vietējiem, svaigiem 
produktiem, lai tos varētu izdalīt Kopienas 
vistrūcīgākajām personām ar dalībvalstu 
nozīmēto organizāciju palīdzību.

Or. en

Pamatojums

Pārtikas izplatīšanas shēmā īpaša uzmanība jāpievērš to pārtikas preču kvalitātei, kuras 
izplata vistrūcīgākajām personām. Tādēļ iesaka iegādāties veselīgus, svaigus pārtikas 
produktus vietējā tirgū. Tādā veidā tiek veicināta pārtikas preču ilgtspējīga ražošana, 
pārstrāde, izplatīšana un patēriņš.

Grozījums Nr. 12
Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants _ 1. punkts
Regula (EK) 1234/2007
27. pants- 3. punkts  2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīsgadu plānā paredz Kopienas ikgadējos 
finanšu asignējumus katrai dalībvalstij un 
dalībvalstu minimālos ikgadējos finanšu 
ieguldījumus, ko nosaka Komisija saskaņā 
ar metodoloģiju, kura jānosaka īstenošanas 

Trīsgadu plānā paredz Kopienas ikgadējos 
finanšu asignējumus katrai dalībvalstij, 
kurus nosaka Komisija saskaņā ar 
metodoloģiju, kura jānosaka īstenošanas 
kārtībā, kas pieņemta saskaņā ar 43. panta 
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kārtībā, kas pieņemta saskaņā ar 43. panta 
g) punktu. Asignējumi programmas otrajā 
un trešajā gadā ir orientējoši. Dalībvalstis, 
kas piedalās shēmā, katru gadu apstiprina 
2. punktā minētos pieprasījumus. Pēc šiem 
apstiprinājumiem Komisija katru nākošo 
gadu lemj par galīgajiem asignējumiem 
budžetā pieejamo apropriāciju ietvaros.

g) punktu. Asignējumi programmas otrajā 
un trešajā gadā ir orientējoši. Dalībvalstis, 
kas piedalās shēmā, katru gadu apstiprina 
2. punktā minētos pieprasījumus. Pēc šiem 
apstiprinājumiem Komisija katru nākošo 
gadu lemj par galīgajiem asignējumiem 
budžetā pieejamo apropriāciju ietvaros.

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants _ 1. punkts
Regula (EK) 1234/2007
27. pants- 7. punkts  1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kopiena līdzfinansē attaisnotās 
izmaksas saskaņā ar shēmu.

7. Kopiena finansē attaisnotās izmaksas 
saskaņā ar shēmu.

Or. fr

Grozījums Nr. 14
Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants _ 1. punkts
Regula (EK) 1234/2007
27. pants- 7. punkts  2. daļa ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kopienas līdzfinansējuma likme 
nepārsniedz:

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 15
Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants _ 1. punkts
Regula (EK) 1234/2007
27. pants- 7. punkts  2. daļa - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trīsgadu plānā, kas sākas 2010. gada 1.
janvārī, 75% no attaisnotajām izmaksām 
vai 85% no attaisnotajām izmaksām 
dalībvalstīs, kurām ir tiesības uz 
finansējumu no Kohēzijas fonda laika 
posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam, 
kā noteikts Komisijas Lēmuma 
2006/596/EK* I pielikumā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Jean-Paul Denanot

Regulas priekšlikums – grozījumu akts
2. pants _ 1. punkts
Regula (EK) 1234/2007
27. pants- 7. punkts  2. daļa - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) nākošajos trīsgadu plānos 50% no 
attaisnotajām izmaksām vai 75% no 
attaisnotajām izmaksām dalībvalstīs, 
kurām ir tiesības uz finansējumu no 
Kohēzijas fonda konkrētajā gadā, kā 
noteikts Lēmuma 2006/596/EK I 
pielikumā un turpmākajos lēmumos.

svītrots

Or. fr
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