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28.5.2018 A8-0178/12 

Pakeitimas 12 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

55 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

55. ragina modernizuoti dabartinę 

pirmojo ramsčio tiesioginių išmokų 

apskaičiavimo sistemą, ypač turint mintyje 

tas valstybes nares, kuriose išmokų dydis 

vis dar nustatomas iš dalies remiantis 

istorinėmis teisėmis į išmokas, ir tokią 

sistemą pakeisti ES išmokų apskaičiavimo 

metodu, pagal kurį pagrindinis elementas 

būtų ūkininkų pajamų rėmimas taikant tam 

tikrus apribojimus ir galimybės tą paramą 

padidinti už indėlį į viešųjų gėrybių 

tiekimą, laikantis nustatytų ir iki 2030 m. 

pasiektinų ES tikslų ir rodiklių, kad sistema 

taptų paprastesnė ir skaidresnė; 

55. ragina modernizuoti dabartinę 

pirmojo ramsčio tiesioginių išmokų 

apskaičiavimo sistemą ir ją pakeisti ES 

išmokų apskaičiavimo metodu, pagal kurį 

pagrindinis elementas būtų ūkininkų 

pajamų rėmimas taikant tam tikrus 

apribojimus ir galimybės tą paramą 

padidinti už indėlį į viešųjų gėrybių 

tiekimą, laikantis nustatytų ir iki 2030 m. 

pasiektinų ES tikslų ir rodiklių, kad sistema 

taptų paprastesnė ir skaidresnė; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/13 

Pakeitimas 13 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

56 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

56. palankiai vertina tai, kad 

daugelyje valstybių narių sėkmingai 

taikoma paprasta, pagrįsta, skaidri ir 

lengvai įgyvendinama vienkartinės 

išmokos už plotus sistema; todėl ragina 

išsaugoti šią sistemą po 2020 m. ir siūlo ją 

naudoti bet kurioje valstybėje narėje arba 

bet kuriame ūkyje ES; 

56. ragina nuo 2020 m. į BŽŪP vėl 

grąžinti susietosios paramos sistemą, 

kurią taikant veiksmingiau atsižvelgiama į 

ūkių padėtį; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/14 

Pakeitimas 14 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

67 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

67. mano, kad bendrojoje rinkoje 

griežtai užtikrinant vienodas sąlygas, 

užkertant kelią konkurencijos 

iškraipymams, ypač susijusiems su 

prekėmis, užtikrinant suderinamumą su 

PPO taisyklėmis ir nemažinant pastangų 

siekti aplinkos ir klimato politikos tikslų, 

savanoriška susietoji parama turėtų būti 

nepanaikinta, tačiau ji turėtų būti 

įgyvendinama tik Komisijai atlikus 

vertinimą; mano, kad savanoriška susietoji 

parama yra priemonė, skirta pažeidžiamų 

sektorių poreikiams tenkinti ir konkretiems 

su aplinka, klimatu arba žemės ūkio 

produktų kokybe ir prekyba jais 

susijusiems tikslams pasiekti, aukštus 

gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos 

standartus atitinkančiai ūkininkavimo 

praktikai skatinti, specifiniams sunkumams 

įveikti, visų pirma sunkumams, 

atsirandantiems dėl struktūrinių 

konkurencinių trūkumų mažiau 

palankiuose ūkininkauti ir kalnuotuose 

regionuose, taip pat siekiant įveikti labiau 

laikino pobūdžio sunkumus, kylančius dėl, 

pvz., senos teisių į išmokas sistemos 

atsisakymo; be to, mano, kad savanoriška 

susietoji parama taip pat yra priemonė, 

kurią naudojant ateityje bus galima skatinti 

strateginiu požiūriu svarbių produktų 

gamybą, pvz., baltymingų augalų 

67. mano, kad vidaus rinkoje griežtai 

užtikrinant vienodas sąlygas, užkertant 

kelią konkurencijos iškraipymams, ypač 

susijusiems su prekėmis, užtikrinant 

suderinamumą su PPO taisyklėmis ir 

nemažinant pastangų siekti aplinkos ir 

klimato politikos tikslų, savanoriška 

susietoji parama turėtų būti nepanaikinta, 

tačiau ji turėtų būti aktyvuojama tik po to, 

kai Komisijai pranešama apie ją; mano, 

kad savanoriška susietoji parama yra 

priemonė, skirta pažeidžiamų sektorių 

poreikiams tenkinti ir konkretiems su 

aplinka, klimatu arba žemės ūkio produktų 

kokybe ir prekyba jais susijusiems tikslams 

pasiekti, aukštus gyvūnų gerovės ir 

aplinkosaugos standartus atitinkančiai 

ūkininkavimo praktikai skatinti, 

specifiniams sunkumams įveikti, visų 

pirma sunkumams, atsirandantiems dėl 

struktūrinių konkurencinių trūkumų mažiau 

palankiuose ūkininkauti ir kalnuotuose 

regionuose, taip pat siekiant įveikti labiau 

laikino pobūdžio sunkumus, kylančius dėl, 

pvz., senos teisių į išmokas sistemos 

atsisakymo; be to, mano, kad savanoriška 

susietoji parama taip pat yra priemonė, 

kurią naudojant ateityje bus galima skatinti 

strateginiu požiūriu svarbių produktų 

gamybą, pvz., baltymingų augalų 

auginimą, arba kompensuoti laisvosios 
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auginimą, arba kompensuoti laisvosios 

prekybos susitarimų poveikį; be to, 

pabrėžia, kad savanoriška susietoji parama 

turi didelę reikšmę siekiant išlaikyti ES 

žemės ūkio gamybos įvairovę, darbo vietas 

žemės ūkyje ir darnios gamybos sistemas; 

prekybos susitarimų poveikį; be to, 

pabrėžia, kad savanoriška susietoji parama 

turi didelę reikšmę siekiant išlaikyti ES 

žemės ūkio gamybos įvairovę, darbo vietas 

žemės ūkyje ir darnios gamybos sistemas; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/15 

Pakeitimas 15 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

78 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  78a. pažymi, kad Europos žemės ūkio 

fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuris 

patenka į II ramstį, turėtų susitelkti į savo 

tikslus, susijusius su ekonominiu 

bendruomenių kaimo vietovėse vystymusi; 

ragina nemobilizuoti EŽŪFKP imigrantų 

ir pabėgėlių integracijai, nes tai 

nepriklauso jos struktūriniams tikslams; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/16 

Pakeitimas 16 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

97 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

97. mano, kad minimali suma iš viso 

turimo II ramsčio biudžeto turėtų būti 

skirta AECMs, be kita ko, ekologiniam 

žemės ūkiui, CO2 sekvestracijai, gerai 

dirvožemio būklei, tvaraus miškų valdymo 

priemonėms, maisto medžiagų valdymo 

planavimui siekiant apsaugoti biologinę 

įvairovę, apdulkinimą ir gyvūnų ir augalų 

genetinę įvairovę; atsižvelgdamas į tai, 

pabrėžia, kad svarbu išlaikyti „Natura 

2000“ išmokas ir užtikrinti, kad jos būtų 

pakankamos ir taptų tikra paskata 

ūkininkams;  

97. mano, kad pakankama suma iš viso 

turimo II ramsčio biudžeto turėtų būti 

skirta agrarinės aplinkosaugos ir klimato 

priemonėms, be kita ko, ekologiniam 

žemės ūkiui, CO2 sekvestracijai, gerai 

dirvožemio būklei, tvaraus miškų valdymo 

priemonėms, maisto medžiagų valdymo 

planavimui siekiant apsaugoti biologinę 

įvairovę, apdulkinimą ir gyvūnų ir augalų 

genetinę įvairovę; atsižvelgdamas į tai, 

pabrėžia, kad svarbu išlaikyti „Natura 

2000“ išmokas ir užtikrinti, kad jos būtų 

pakankamos ir taptų tikra paskata 

ūkininkams;  

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/17 

Pakeitimas 17 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

140 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

140. mano, kad, nors prekybos 

susitarimai daro teigiamą poveikį kai 

kuriems ES žemės ūkio sektoriams ir yra 

būtini norint sustiprinti Sąjungos poziciją 

pasaulinėje žemės ūkio rinkoje, taip pat yra 

naudingi visai ES ekonomikai, jie taip pat 

kelia nemažai iššūkių, ypač smulkiajam ir 

vidutinio masto ūkininkavimui bei 

jautriems sektoriams, į kuriuos reikia 

atsižvelgti, pvz., turi būti paisoma ES 

sanitarijos ir fitosanitarijos, gyvūnų 

gerovės, aplinkosaugos ir socialinių 

standartų, dėl to reikia užtikrinti prekybos 

politikos ir kai kurių BŽŪP tikslų 

nuoseklumą ir neturėtų būti kenkiama 

aukštiems Europos standartams arba 

keliamas pavojus jos kaimo vietovėms; 

140. mano, kad, nors prekybos 

susitarimai daro neigiamą poveikį ES 

žemės ūkio pirminiam sektoriui ir yra 

būtini norint sustiprinti Sąjungos poziciją 

pasaulinėje žemės ūkio rinkoje, taip pat yra 

naudingi visai ES ekonomikai, jie taip pat 

kelia nemažai iššūkių, ypač smulkiajam ir 

vidutinio masto ūkininkavimui bei 

jautriems sektoriams, į kuriuos reikia 

atsižvelgti, pvz., turi būti paisoma ES 

sanitarijos ir fitosanitarijos, gyvūnų 

gerovės, aplinkosaugos ir socialinių 

standartų, dėl to reikia užtikrinti prekybos 

politikos ir kai kurių BŽŪP tikslų 

nuoseklumą ir neturėtų būti kenkiama 

aukštiems Europos standartams arba 

keliamas pavojus jos kaimo vietovėms; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/18 

Pakeitimas 18 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

142 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

142. pabrėžia, kad stipresnių apsaugos 

priemonių poreikis turėtų būti atspindėtas 

ir diskutuojant dėl būsimų prekybos 

susitarimų (su MERCOSUR, Naująja 

Zelandija, Australija ir t. t.) ir jų poveikio 

Europos žemės ūkiui; 

142. pabrėžia, kad stipresnių apsaugos 

priemonių poreikis turėtų būti atspindėtas 

ir diskutuojant dėl būsimų prekybos 

susitarimų (su MERCOSUR, Naująja 

Zelandija, Australija ir t. t.), taip pat 

trečiosioms šalims teikiamų prekybos 

lengvatų (Ukrainai) ir jų poveikio Europos 

žemės ūkiui; be to, pabrėžia, kad ši 

prekybos politika kelia sanitarinę grėsmę 

valstybėms narėms; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/19 

Pakeitimas 19 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

142 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  142a. pabrėžia, kad dabartinė pagalba 

pagal I ir II ramsčius yra nepakankama, 

kad kompensuotų neigiamą laisvosios 

prekybos susitarimų poveikį ūkininkų 

pajamoms valstybėse narėse, ir todėl 

ragina iškart pašalinti žemės ūkio sektorių 

iš susitarimų, dėl kurių deramasi; 

Or. en 
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28.5.2018 A8-0178/20 

Pakeitimas 20 

Jacques Colombier, Angelo Ciocca, Olaf Stuger 

ENF frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0178/2018 

Herbert Dorfmann 

Maisto ir ūkininkavimo ateitis 

2018/2037(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

145 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

145. mano, kad tarptautinės prekybos ir 

PPO reikalavimai turėjo itin didelio 

poveikio BŽŪP reformoms, atliktoms nuo 

paskutinio XX a. dešimtmečio; mano, kad 

šios reformos padėjo padidinti Europos 

žemės ūkio produkcijos ir žemės ūkio 

maisto produktų sektoriaus 

konkurencingumą, tačiau dėl pasaulinių 

rinkų nestabilumo didelei žemės ūkio 

sektoriaus daliai taip pat buvo padarytas 

neigiamas poveikis; mano, kad, kaip 

siūloma Komisijos komunikate dėl maisto 

ir ūkininkavimo ateities Europoje, dabar 

laikas didžiausią dėmesį skirti kitiems 

BŽŪP tikslams, pvz., ūkininkų gyvenimo 

lygiui ir klausimams, susijusiems su 

sveikata, užimtumu, aplinka ir klimatu; 

145. pabrėžia, kad keli PPO derybų 

raundai buvo nesėkmingi žemės ūkio 

atžvilgiu ir tik prisidėjo prie to, kad būtų 

panaikintos pagrindines BŽŪP 

priemonės; taip pat pabrėžia, kad nebuvo 

užkirstas kelias didelio masto žemės ūkio 

šalims, tokioms kaip JAV, imtis 

protekcionistinių priemonių; todėl ragina 

Europos Sąjungą labiau rūpintis savo 
ūkininkų interesų apsauga, o ne griežtai 

laikytis PPO susitarimų;  

Or. en 

 

 


