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8.3.2018 A8-0048/50 

Pakeitimas 50 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

101 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

101. patvirtina, kad modernizuota 

bendra žemės ūkio politika yra labai svarbi, 

kad būtų užtikrinamas apsirūpinimo maistu 

saugumas ir savarankiškumas, išsaugotos 

kaimo bendruomenės ir garantuotas 

užimtumas, darnus vystymasis, tvarus 

žemės ūkis ir miškininkystė ir kad Europos 

gyventojams būtų tiekiami aukštos 

kokybės maisto produktai prieinamomis 

kainomis; nurodo, kad maisto produktams 

taikomi ir su sveikata susiję reikalavimai 

išaugo, taip pat padidėjo būtinybė remti 

ūkininkus, kad jie pradėtų taikyti aplinką 

tausojančio ūkininkavimo praktiką, ir 

būtinybė švelninti klimato kaitą; pabrėžia, 

kad reikia remti ūkininkų pajamų 

užtikrinimą ir stiprinti BŽŪP ir viešųjų 

gėrybių tiekimo ryšį; pabrėžia, kad BŽŪP 

yra viena iš labiausiai integruotų politikos 

sričių, ji daugiausia finansuojama ES 

lygiu, taigi ji pakeičia nacionalines 

išlaidas; 

101. pabrėžia, kad reikia sukurti tvarią 

žemės ūkio politiką, ir patvirtina, kad 

modernizuota bendra žemės ūkio politika 

(BŽŪP) yra labai svarbi siekiant 

įgyvendinti Sutartyse nustatytus jos tikslus; 

pabrėžia būtinybę užtikrinti, kad BŽŪP 

išlaidos sudarytų sąlygas veiksmingai 

pasiekti nustatytus tikslus; atsižvelgdamas 

į tai, pabrėžia būtinybę užtikrinti 

nuoseklumą visose politikos srityse, 

siekiant patobulinti tvarų gamtos išteklių 

valdymą ir tam skirtas BŽŪP priemones; 

atkreipia dėmesį į tai, kad mokslinių tyrimų 

ir technologinės plėtros infrastruktūros 

atnaujinimas, modernizavimas ir plėtra 

kartu su parama tinkamam tolesniam 

išsilavinimui yra lemiami veiksniai 

skatinant inovacijas ir remiant perėjimą 

prie tvaresnės ir klimatui nekenkiančios 

ūkininkavimo praktikos, užtikrinančios 

aprūpinimo maistu saugumą ir maisto 

saugą; palankiai vertina Komisijos 

strateginį požiūrį, pristatytą jos komunikate 

„Aprūpinimo maistu ir žemės ūkio ateitis“, 

kuriuo siekiama užtikrinti daugiau 

lankstumo valstybėms narėms, kad jos 

galėtų rasti tinkamų priemonių valdyti savo 

žemės ūkio sektorių taip, kad jis 

veiksmingiausiu būdu pasiektų bendrus 

aplinkos apsaugos tikslus; be to, pabrėžia, 

kad būtina labiau stiprinti BŽŪP ir viešųjų 

gėrybių, užtikrinančių tikrą pridėtinę vertę, 
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tiekimo ryšį; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/51 

Pakeitimas 51 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

102 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

102. pabrėžia, kad pagal kitą DFP 27 ES 

valstybių narių BŽŪP biudžetas turėtų 

būti išlaikytas bent tokio pat lygio, koks jis 

yra šiuo metu (palyginamosiomis 

kainomis); pabrėžia, kad siekiant atremti 

naujus iššūkius, su kuriais susidurs 

naujoji BŽŪP, būtinas patikimas finansų 

paskirstymas, pagrįstas dabartinės 

politikos ir būsimų poreikių analize; 

pabrėžia, kad tiesioginės išmokos užtikrina 

aiškią Europos lygmens pridėtinę vertę ir 

sustiprina bendrąją rinką, nes išvengiama 

valstybių narių konkurencijos iškraipymo; 

prieštarauja bet kokio pobūdžio grįžimui 

prie nacionalinių išmokų ir bet kokiam 

bendram tiesioginių išmokų 

nacionaliniam finansavimui šioje srityje; 

pabrėžia, kad reikia toliau vykdyti 

priemones, kurios padeda išlaikyti gamybą 

sektoriuose, kurie yra nepaprastai svarbūs 

pažeidžiamuose regionuose, reformuoti 
žemės ūkio krizių rezervą, didinti 

finansavimą atsižvelgiant į įvairias 

cikliškai vykstančias krizes jautriuose 

sektoriuose, sukurti naujas priemones, 

kuriomis būtų galima sumažinti kainų 

svyravimą, ir padidinti finansavimą, 

skiriamą Atokiausiems regionams ir 

saloms skirtoms programoms (POSEI); 

primygtinai ragina Komisiją tęsti 

tiesioginių išmokų konvergencijos procesą 

102. pabrėžia, kad BŽŪP biudžetas 

pagal kitą DFP turėtų būti supaprastintas 

ir orientuotas į rezultatus, daugiausia 

dėmesio skiriant tiksliniam požiūriui ir 

užtikrinant atsekamumą ir stebėjimą, taip 

suteikiant pagrindą biudžeto 

patikimumui; pabrėžia, kad pagal būsimą 

BŽŪP reikės skirti pakankamai 

finansinių lėšų, kai parama žemės ūkio 

sektoriui bus susieta su rezultatais ir 

viešųjų gėrybių teikimu, atsižvelgiant į 

tam tikrų regionų pažeidžiamumą ir tai, 

kad reikia toliau vykdyti priemones, kurios 

padeda išlaikyti gamybą sektoriuose, kurie 

jiems yra ypač svarbūs; pabrėžia, kad 

reikia užtikrinti žemės ūkio gamybą visoje 

ES, taip pat vietovės, kuriose esama 

gamtinių kliūčių; pabrėžia, kad reikia 

reformuoti žemės ūkio krizių rezervą ir 

kurti naujas priemones ir mechanizmus, 

kuriais būtų galima sumažinti kainų 

svyravimą; primygtinai ragina Komisiją 

siekiant kovoti su nesąžiningos prekybos 

praktika užtikrinti maisto tiekimo 

grandinei reikalingą finansinę ir teisinę 

sistemą; 
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ir užtikrinti maisto tiekimo grandinei 

reikalingą finansinę ir teisinę sistemą 

siekiant kovoti su nesąžininga prekybos 

praktika; pažymi, kad ES kaimo vietovės 

susiduria su didelėmis problemomis ir 

todėl reikalinga speciali parama; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/52 

Pakeitimas 52 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

103 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

103. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 

sektoriaus, jūrų aplinkos ir vadinamosios 

mėlynosios ekonomikos socialinę, 

ekonominę ir ekologinę svarbą ir į jų įnašą 

į ES apsirūpinimo maistu 

savarankiškumą, t. y. užtikrinant Europos 

akvakultūros ir žuvininkystės tvarumą ir 

švelninant poveikį aplinkai; nurodo, kad 

bendra žuvininkystės politika priskiriama 

ES išimtinei kompetencijai; ryšium su tuo 

pabrėžia, kad siekiant įgyvendinti šią 

politiką būtina išlaikyti specialų, tvirtą, 

nepriklausomą ir prieinamą žuvininkystės 

fondą; ragina atkurti Atokiausiems 

regionams ir saloms skirtą programą 

(POSEI) žuvininkystės srityje, kadangi 

atokiausiems ES regionams tai labai 

svarbi programa; ragina bent jau išlaikyti 

tokį žuvininkystės sektoriui skiriamų 

finansinių asignavimų lygį, koks yra 

numatytas pagal dabartinę DFP, ir, jei 

kiltų naujų poreikių, padidinti jūrų 

reikalams skiriamus finansinius 

asignavimus; perspėja apie galimas 

neigiamas griežtojo „Brexit’o“ pasekmes 

šiam sektoriui; pažymi, kad papildomų 

finansavimo galimybių gali suteikti kitos 

finansinės priemonės, papildančios 

negrąžintiną paramą; 

103. atkreipia dėmesį į žuvininkystės 

sektoriaus, jūrų aplinkos ir vadinamosios 

mėlynosios ekonomikos socialinę, 

ekonominę ir ekologinę svarbą; nurodo, 

kad jūrų biologinių išteklių išsaugojimas 

pagal bendrą žuvininkystės politiką (BŽP) 

priskiriama ES išimtinei kompetencijai; 

pabrėžia, kad Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondas (EJRŽF) yra 

pagrindinė finansinė priemonė, kuria 

remiama BŽP; pabrėžia, kad EJRŽF yra 

bendro finansavimo mechanizmas, ir šiuo 

atžvilgiu akcentuoja, kad būtina išlaikyti 

specialų, skaidrų ir prieinamą 
žuvininkystės fondą, kuriuo būtų 

įgyvendinami BŽP tikslai, visų pirma 

skatinamas konkurencingas, 

aplinkosaugos požiūriu tvarus, 

ekonomiškai gyvybingas ir socialiai 

atsakingas žvejybos ir akvakultūros 

sektorius; perspėja apie galimas neigiamas 

griežtojo „Brexit’o“ pasekmes šiam 

sektoriui ir 

pažymi, kad kitos ES biudžeto priemonės 

galėtų suteikti papildomų finansavimo 

galimybių žuvininkystės ir jūrų reikalų 

srityse; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/53 

Pakeitimas 53 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

109 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

109. yra pasirengęs apsvarstyti galimybę 

taikyti supaprastintą ir racionalizuotą išorės 

finansavimo priemonių struktūrą, jeigu ją 

taikant didinamas skaidrumas, 

atskaitomybė, veiksmingumas, 

nuoseklumas ir lankstumas ir atsižvelgiama 

į pagrindinius politikos tikslus; ragina 

išsaugoti atskiras specialias Pasirengimo 

narystei pagalbos, kaimynystės, vystymosi 

ir humanitarinės pagalbos priemones dėl 

jų konkrečių politinių ir finansinių 

aspektų; pažymi, kad tokia struktūra 

turėtų apimti į biudžetą, viršijant sutartą 

viršutinę ribą, įtrauktą EPF (be Afrikos 

taikos priemonės) ir skaidriau 

įtraukiamus atitinkamus patikos fondus ir 

priemones;  

109. yra pasirengęs apsvarstyti galimybę 

taikyti supaprastintą ir racionalizuotą išorės 

finansavimo priemonių struktūrą, jeigu ją 

taikant didinamas skaidrumas, 

atskaitomybė, veiksmingumas, 

nuoseklumas ir lankstumas ir atsižvelgiama 

į pagrindinius politikos tikslus; pabrėžia, 

kad šių tikslų neįmanoma pasiekti be 

valdymo struktūros, kuri sudarytų sąlygas 

vykdyti politinę priežiūrą, būtų grįsta 

strategija, įtrauki ir atskaitinga, ir leistų 

Europos Parlamentui vykdyti tvirtą 

demokratinę ir skaidrią priežiūrą; ragina 

Komisiją ir EIVT pasiūlyti priemonių, 

apimančių tokio valdymo struktūrą, 

reformos planą; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/54 

Pakeitimas 54 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

109 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  109a. teigiamai vertina ES 

įsipareigojimus spręsti tokius klausimus 

kaip žmogaus teisės, demokratija, parama 

pilietinei visuomenei ir humanitarinė 

pagalba, taip pat teigiamai vertina įvairius 

tikslus, uždavinius ir konkrečią politinę ir 

strateginę dabartinių priemonių vertę; 

pabrėžia, kad reforma neturėtų pakenkti 

kiekvienos atskiros priemonės politikos 

tikslams; supranta su šiomis priemonėmis 

susijusius esamus nuogąstavimus dėl šių 

priemonių tikslų ir įgyvendinimo 

specifikos ir todėl ragina palikti 

nepriklausomas priemones, skirtas 

pasirengimui narystei, kaimynystei, 

vystymuisi, humanitarinei pagalbai ir 

demokratijai bei žmogaus teisėms, dėl jų 

specifiškumo ir finansavimo aplinkybių; 

pažymi, kad tokia struktūra turėtų apimti į 

biudžetą, viršijant sutartą viršutinę ribą, 

įtrauktą EPF (be Afrikos taikos 

priemonės) ir skaidriau įtraukiamus 

atitinkamus patikos fondus ir priemones; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/55 

Pakeitimas 55 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

127 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  127a. mano, kad tuo atveju, jei 

susitarimas dėl kitos DFP bus pasiektas 

iki Europos Parlamento rinkimų, 

sektorinius teisės aktus, kuriais 

nustatomos kitos kartos ES programos, 

dėl kurių susiderėta šią Parlamento 

kadenciją, turėtų būti patvirtintos naujai 

išrinkto Parlamento; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/56 

Pakeitimas 56 

Gérard Deprez 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Būsima DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas 

2017/2052(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

127 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  127b. mano, kad naujai išrinktas 

Parlamentas gali absoliučia savo narių 

balsų dauguma per 6 mėnesių po rinkimų 

į Europos Parlamentą prašyti, kad 

Komisija pasiūlytų persvarstyti sektorinius 

teisės aktus, kuriais nustatomos kitai DFP 

skirtos tolimesnės programos, priimtos 

praėjusią kadenciją; 

Or. en 

 

 


