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Pakeitimas 681
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, 
arba pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant 
išvengti neigiamo poveikio užimtumui, 
taikant šį mechanizmą reikėtų atsižvelgti į 
darbo jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms. 
Siekiant išvengti neigiamo poveikio 
užimtumui, taikant šį mechanizmą reikėtų 
atsižvelgti į darbo jėgą;

Or. it

Pagrindimas

Ne visada išmokos už pirmus hektarus skiriamos rinkoje gaminantiems ūkininkams. 
Išmokomis, kurios skiriamos ūkiams, gaminantiems produkciją savam naudojimui arba 
užsiimantiems šia veikla ne visą darbo dieną, nėra remiamos ūkių pajamos ar žemės ūkio 
gamyba.

Pakeitimas 682
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
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perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP;

Or. en

Pakeitimas 683
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Susanne Melior

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir 
visų pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, 
arba pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant 
išvengti neigiamo poveikio užimtumui, 
taikant šį mechanizmą reikėtų atsižvelgti į 
darbo jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti, 
pirma, ekologinėms sistemoms ir, antra,
pervesti jas į EŽŪFKP.
Ekologinėms sistemoms skirtoms 
išmokoms riba netaikoma;

Or. en

Pakeitimas 684
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Kateřina Konečná, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, 
Vladimír Maňka, Jaromír Kohlíček, Martina Dlabajová, Maria Gabriela Zoană,
Laurenţiu Rebega, Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, valstybės 
narės turėtų nuspręsti sumažinti 
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yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, 
arba pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant 
išvengti neigiamo poveikio užimtumui, 
taikant šį mechanizmą reikėtų atsižvelgti į 
darbo jėgą;

tiesioginių išmokų sumas, kurios yra 
didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas naudoti atsietosioms 
tiesioginėms išmokoms. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

Or. en

Pakeitimas 685
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti bazinės pajamų paramos 
tvarumui didinti sumas, kurios yra 
didesnės už tam tikrą valstybės narės 
lygmeniu nustatytą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

Or. en

Pagrindimas

Skirtingų ES valstybių narių ūkių struktūra ir kiti su tuo susiję ypatumai visapusiškai skiriasi. 
Tos pačios tvarkos negalime taikyti visiems, privalomos išmokų dydžio ribos ir (arba) 
proporcingo mažinimo negalime taikyti visoms valstybėms narėms. Privalomą arba 
savanoriškai taikomą išmokų dydžio ribą ir (arba) proporcingą mažinimą galime nustatyti 
valstybės narės lygmeniu.



PE629.665v01-00 6/186 AM\1167704LT.docx

LT

Pakeitimas 686
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir 
visų pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų naudoti teikiant 
papildomą pajamų perskirstymo paramą 
tvarumui didinti, arba pervesti jas į 
EŽŪFKP. Siekiant išvengti neigiamo 
poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į ūkyje 
dirbančius darbuotojus, tačiau nustatant 
ribas ir siekiant išvengti, kad darbo jėgos 
skaičiavimo metodas nevirstų neveikia 
mažinimo sistema;

Or. es

Pakeitimas 687
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo jėgą 
ir konkretaus ūkio poreikius;

Or. en
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Pakeitimas 688
Elsi Katainen, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti,
arba pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant 
išvengti neigiamo poveikio užimtumui, 
taikant šį mechanizmą reikėtų atsižvelgti į 
darbo jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, valstybės 
narės gali nuspręsti sumažinti bazinės 
pajamų paramos tvarumui didinti sumas, 
kurios yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip 
gautas papildomas lėšas reikėtų naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms. 
Siekiant išvengti neigiamo poveikio 
užimtumui, taikant šį mechanizmą 
atsižvelgiama į darbo jėgą ir kitas darbo 
ūkyje formas;

Or. en

Pakeitimas 689
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekiant panaikinti praktiką, kai 
pajamų parama gaunama, nors darbo 
reglamentai yra pažeidžiami, valstybės 
valdžios institucijoms oficialiai įrodžius, 
kad paramos gavėjas tyčia išnaudojo 
darbuotojus, naudojosi nedeklaruojamu ir 
(arba) nelegaliu darbu, pavyzdžiui, darbu 
nesudarius jokios darbo sutarties, 
nesumoka darbininkams atlygio reikiamu 
laiku arba reikiama forma arba būtinos 
darbo sąlygos yra nuolat pažeidžiamos, 
paramos gavėjas netenka visos arba dalies 
pajamų paramos;
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Or. en

Pakeitimas 690
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Europos audito rūmai savo 
nuomonėje Nr. 7/2018 pažymi, kad 
didžiausią biudžeto dalį ir toliau sudarys 
tiesioginės išmokos ūkininkams už 
hektarą. Tačiau ši priemonė nėra tinkama 
daugeliui aplinkos ir socialinių problemų 
spręsti ir nėra veiksmingiausias būdas 
perspektyvioms ūkininkų pajamoms 
užtikrinti. Europos audito rūmai taip pat 
kritikuoja tai, kad nėra būtinų efektyvios 
veiklos rezultatų plano elementų, ir tai, 
kad patikrų ir auditų vykdoma mažiau ir 
jie ne tokie veiksmingi;

Or. en

Pakeitimas 691
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) atsižvelgiant į dažnus interesų 
konfliktus ir atvejus, kai pajamų parama 
nėra būtina, yra netinkama, kad žemės 
ūkio ministrai, valstybės tarnautojai, 
atitinkamų parlamentų žemės ūkio 
komitetų nariai, gaunantys pajamų 
paramą, priima sprendimus dėl jos 
skyrimo. Tai taikytina ir tada, kai pajamų 
paramos gavėjai yra šių asmenų šeimos 
nariai;
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Or. de

Pakeitimas 692
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) tiesioginės išmokos yra itin svarbi 
parama maisto gamybos grandinėje 
dalyvaujantiems ūkininkams ir aplinkos 
bei gyvūnų gerovės apsaugai;

Or. ro

Pakeitimas 693
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) tiesioginės išmokos yra itin svarbi 
maisto produktus gaminančių ūkininkų 
rėmimo ir aplinkos bei gyvūnų gerovės 
standartų apsaugos priemonė;

Or. en

Pakeitimas 694
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 

(26) Siekiant užtikrinti bent minimalaus 
dydžio paramą visų tikrųjų ūkininkų žemės 
ūkio pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
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galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų 
sumas galima diferencijuoti pagal 
teritorijų grupes, nustatomas remiantis 
socialinėmis, ekonominėmis ir (arba) 
agronominėmis sąlygomis. Siekdamos 
išvengti neigiamo poveikio ūkininkų 
pajamoms, valstybės narės gali rinktis 
įgyvendinti bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti remdamosi turimomis 
teisėmis į išmokas. Šiuo atveju teisių į 
išmokas vertė prieš bet kokią tolesnę 
konvergenciją turėtų būti proporcinga jų 
vertei, nustatytai pagal bazinės išmokos 
sistemą, pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1307/2013, atsižvelgiant ir į išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio praktiką. Valstybės narės taip pat 
turėtų siekti tolesnės konvergencijos, kad 
būtų toliau laipsniškai tolstama nuo
ankstesnių verčių;

ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. 
Valstybės narės visišką konvergenciją
turėtų pasiekti iki 2023 m., kad būtų 
atsisakyta ankstesnių verčių;

Or. en

Pakeitimas 695
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta 
metinė atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. 
Siekiant tikslingiau skirti šią paramą, 
išmokų sumas galima diferencijuoti pagal 
teritorijų grupes, nustatomas remiantis 
socialinėmis, ekonominėmis ir (arba) 
agronominėmis sąlygomis. Siekdamos 
išvengti neigiamo poveikio ūkininkų 
pajamoms, valstybės narės gali rinktis 
įgyvendinti bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti remdamosi turimomis 
teisėmis į išmokas. Šiuo atveju teisių į 
išmokas vertė prieš bet kokią tolesnę 
konvergenciją turėtų būti proporcinga jų 
vertei, nustatytai pagal bazinės išmokos 
sistemą, pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1307/2013, atsižvelgiant ir į išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio praktiką. Valstybės narės taip pat 
turėtų siekti tolesnės konvergencijos, kad 
būtų toliau laipsniškai tolstama nuo 
ankstesnių verčių;

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Taip pat reikėtų 
suteikti galimybę nustatyti minimalią 
išmokų sumos ribą;

Or. en
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Pakeitimas 696
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausios sumos ir
mažiausio ploto, už kurį galima gauti 
atsietąsias išmokas. Tokius reikalavimus 
reikėtų nustatyti todėl, kad reikia vengti 
pernelyg didelės administracinės naštos, 
kuri atsirastų tvarkant daug mažų išmokų 
sumų, ir užtikrinti, kad šia parama būtų iš 
tiesų veiksmingai prisidėta siekiant tų 
BŽŪP tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Šiuo atveju, siekdamos 
sumažinti didelį poveikį ūkininkų 
pajamoms, valstybės narės turėtų nustatyti 
mechanizmus, kurie leistų riboti pagalbos 
skyrimo reikalavimus atitinkančių 
hektarų skaičių, visų pirma 
atsižvelgdamos į plotus, subsidijuojamus 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1307/2013
II antraštinės dalies 1 skyriaus 1 skirsnyje 
nustatytą bazinės išmokos sistemą.
Siekdamos išvengti neigiamo poveikio 
ūkininkų pajamoms, valstybės narės taip 
pat gali rinktis įgyvendinti bazinę pajamų 
paramą tvarumui didinti remdamosi 
turimomis teisėmis į išmokas. Šiuo atveju 
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teisių į išmokas vertė prieš bet kokią 
tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

Or. fr

Pakeitimas 697
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
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sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

sąlygomis. Taikant tokį principą 
drėkinamos žemės plotams nėra 
sudaromos palankesnės finansinės 
sąlygos negu tos pačios kategorijos žemės 
ūkio paskirties plotams, kurie drėgme 
aprūpinami dėl lietaus. Siekdamos 
išvengti neigiamo poveikio ūkininkų 
pajamoms, valstybės narės gali rinktis 
įgyvendinti bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti remdamosi turimomis 
teisėmis į išmokas. Šiuo atveju teisių į 
išmokas vertė prieš bet kokią tolesnę 
konvergenciją turėtų būti proporcinga jų 
vertei, nustatytai pagal bazinės išmokos 
sistemą, pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1307/2013, atsižvelgiant ir į išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio praktiką. Valstybės narės taip pat 
turėtų siekti tolesnės konvergencijos, kad 
būtų toliau laipsniškai tolstama nuo 
ankstesnių verčių;

Or. en

Pagrindimas

Principo, kad, pvz., už drėkinamą žemės ūkio paskirties žemę būtų gaunamos didesnės 
išmokos negu už žemės ūkio paskirties žemę, kuri drėgme aprūpinama dėl lietaus, taikymas 
būtų susietas su našumu. Be to, jis yra iškreiptas ir daro tiesioginę žalą, nes pagal jį labiau 
remiama sistema, kurioje ištekliai naudojami intensyviau, negu sistema, kurioje išteklių 
sunaudojama mažiau. Dėl jo gali kilti pavojus Vandens pagrindų direktyvos tikslams.

Pakeitimas 698
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
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administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių 
verčių;

administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką;

Or. fr

Pakeitimas 699
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų (26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
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nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas, 
neatmetant mažųjų ūkių. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

Or. pt

Pakeitimas 700
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama“. Siekiant tikslingiau skirti 
šią paramą, išmokų sumas galima 
diferencijuoti pagal teritorijų grupes, 
nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą remdamosi turimomis 
teisėmis į išmokas. Šiuo atveju teisių į 
išmokas vertė prieš bet kokią tolesnę 
konvergenciją turėtų būti proporcinga jų 
vertei, nustatytai pagal bazinės išmokos 
sistemą, pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1307/2013, atsižvelgiant ir į išmokas 
už klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio praktiką. Valstybės narės visišką 
konvergenciją turėtų pasiekti iki 2027 m., 
kad būtų atsisakyta ankstesnių verčių;

Or. en
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Pakeitimas 701
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos ir trukdžių, kurių
atsirastų tvarkant daug mažų išmokų sumų, 
ir užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
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tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

Or. ro

Pakeitimas 702
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
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bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių 
verčių;

bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės nebeskaičiuoja išmokų 
verčių pagal ankstesnes vertes;

Or. it

Pakeitimas 703
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų ūkininkų žemės ūkio pajamoms, taip 
pat laikantis Sutartyje įtvirtinto tikslo 
užtikrinti deramą žemės ūkiu 
besiverčiančios bendruomenės gyvenimo 
lygį, turėtų būti nustatyta metinė atsietoji 
išmoka už plotą, kaip intervencinių 
priemonių rūšis „bazinė pajamų parama 
tvarumui didinti“. Siekiant tikslingiau skirti 
šią paramą, išmokų sumas galima 
diferencijuoti pagal teritorijų grupes, 
nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
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narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

Or. de

Pakeitimas 704
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
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tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių 
verčių;

tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad iki 2026 m.
būtų laipsniškai pasiekta visiška 
konvergencija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ūkininkų statuso pagal Europos pagrindinių žmogaus teisių chartiją 
vienodumą, išmokas ūkininkams mokėti už žemės ūkio veiklą pagal 2000–2002 ataskaitinius 
metus nebėra pagrįsta.

Pakeitimas 705
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) įgyvendinant BŽŪP teikiama 
pajamų parama yra viena pagrindinių 
priemonių, padedančių užtikrinti daugelio 
smulkiųjų ir šeimos ūkių stabilumą ir 
tvarumą visoje Europoje, tačiau, nors 
ūkininkų lūkesčiai išaugo, piniginės 
išmokos nepadidėjo. Bendra BŽŪP 
skiriama Europos Sąjungos lėšų dalis 
mažėja, tačiau sektoriuje iškylančios 
rinkos krizės ir tai, kad mažėja aktyvių 
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ūkininkų, tebekelia grėsmę sektoriaus 
išlikimui. Šeimos ūkio modelį reikėtų 
saugoti pagal visų valstybių narių 
strateginius planus, kaip bendrąjį BŽŪP 
tikslą, ir reikiamai atsižvelgti į ypač 
svarbų šio modelio vaidmenį formuojant 
kaimo socialinį gyvenimą ir daugelio 
kaimo gyventojų gyvenimo būdą. Šeimos 
ūkiai prisideda prie tvarios maisto 
produktų gamybos, gamtinių išteklių 
išsaugojimo, poreikių įvairinimo ir 
aprūpinimo maistu. Dėl didžiulio 
spaudimo, kurį daro globalizacija, 
pirmieji nukentės tie ūkininkai, kurie 
veikia pagal smulkiojo šeimos ūkio 
modelį. Jei taip nutiktų, būtų akivaizdu, 
kad BŽŪP tikslų pasiekti nepavyko, ir tai 
susilpnintų argumentus dėl BŽŪP 
rėmimo ateityje. Todėl pagal BŽŪP 
strateginius planus ir juose nustatomus 
konkrečius tikslus reikėtų siekti išsaugoti 
šį ūkininkavimo modelį;

Or. en

Pakeitimas 706
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) valstybės narės išmokas gali 
diferencijuoti pagal teritorijų grupes, 
nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis, jei diferenciacija naudinga 
regionams, kuriuose yra gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių. Už 
žolynų plotus valstybės narės skiria 
didesnę pagal hektarus apskaičiuojamą 
išmoką;

Or. de
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Pakeitimas 707
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) bazinė pajamų parama tvarumui 
didinti yra pagrindinė BŽŪP parama ūkių 
pajamoms stabilizuoti, todėl esminę dalį, 
t. y. ne mažiau kaip 70 proc. šio 
reglamento VII priede numatytų 
asignavimų, reikia skirti šios formos 
paramai;

Or. en

Pagrindimas

Bazinė pajamų parama tvarumui didinti yra BŽŪP priemonė, kuria bus užtikrinamas 
vienodesnis ūkininkų ir gyvulių augintojų statusas ir kartu tai bus pagrindinė parama, 
teikiama ūkininkų pajamoms pagal šią politiką.

Pakeitimas 708
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) bazinė pajamų parama tvarumui 
didinti yra pagrindinė BŽŪP parama ūkių 
pajamoms stabilizuoti, todėl esminę dalį, 
t. y. ne mažiau kaip 60 proc. šio 
reglamento VII priede numatytų 
asignavimų, reikia skirti šios formos 
paramai;

Or. en

Pakeitimas 709
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
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27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Kad 
paskatintų į veiklą žemės ūkio sektoriuje 
įsitraukti moteris, valstybės narės gali 
svarstyti galimybę šioje srityje remti 
jaunas moteris ūkininkes. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;

Or. en

Pakeitimas 710
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles; būtina įtvirtinti teisių į išmokas 
rinkos draudimą;

Or. es
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Pakeitimas 711
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas, tų teisių perleidimo 
taisykles ir vengti teisių į išmokas rinkos 
atsiradimo;

Or. en

Pakeitimas 712
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie atskiri
rezervai turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;
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Or. nl

Pagrindimas

Jaunųjų ūkininkų biudžetą naudojant kitoms grupėms, tai neturi prieštarauti su žemės ūkio 
sektoriaus atstovų senėjimu susijusiai politikai. Todėl turime pasirūpinti, kad kiekvienai 
tikslinei grupei būtų parengtos atskiros priemonės.

Pakeitimas 713
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą,
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi ja
taisykles;

Or. en

Pakeitimas 714
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
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turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams.
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
galimybę pasirinkti, ar taikyti 
perskirstymo išmokas, ar smulkiųjų 
ūkininkų sistemą, arba ar taikyti abi šias 
sistemas. Kalbant apie tiesioginių išmokų 
struktūrą, jei valstybė narė taikytų abi 
sistemas, atsirastų perskirstymo išmokų ir 
smulkiųjų ūkininkų sistemos finansinė 
konkurencija, kurios reikia vengti. 
Siekiant labiau sumažinti administracinę 
naštą, valstybėms narėms turi būti 
leidžiama iš pradžių į supaprastintą 
sistemą savaime įtraukti tam tikrus 
ūkininkus, suteikus jiems galimybę iki 
tam tikro termino iš jos pasitraukti. 
Laikantis proporcingumo principo, 
valstybėms narėms turi būti suteikta 
galimybė supaprastintoje sistemoje 
dalyvaujančius smulkiuosius ūkininkus 
atleisti nuo sąlygų vykdymo patikrų;

Or. en

Pakeitimas 715
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti visas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma. Tačiau siekiant labiau sumažinti 
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administracinę naštą, valstybėms narėms 
turi būti leidžiama pirmiausia 
supaprastintą schemą automatiškai taikyti 
tam tikriems ūkininkams, suteikiant jiems 
galimybę nuo konkretaus termino 
atsisakyti šios schemos taikymo. Laikantis 
proporcingumo principo, valstybėms 
narėms turi būti suteikta galimybė
smulkiesiems ūkininkams, 
dalyvaujantiems supaprastintoje 
schemoje, nustatyti supaprastintą sąlygų 
vykdymo kontrolės sistemą;

Or. es

Pakeitimas 716
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams, 
taip remiant kelių rūšių veiklą vykdančius 
ūkininkus; tačiau, siekiant labiau 
sumažinti administracinę naštą, 
valstybėms narėms turi būti leidžiama 
pirmiausia supaprastintą schemą 
automatiškai taikyti tam tikriems 
ūkininkams, suteikiant jiems galimybę 
nuo konkretaus termino atsisakyti šios 
schemos taikymo. Laikantis 
proporcingumo principo, valstybėms 
narėms turi būti suteikta galimybė 
nustatyti išimtį smulkiesiems ūkininkams, 
kuriems taikoma supaprastinta sąlygų 
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vykdymo kontrolės schema;

Or. es

Pakeitimas 717
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams; 

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams.
Siekiant užtikrinti proporcingumą, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė neįtraukti smulkiųjų ūkininkų, 
dalyvaujančių supaprastintoje 
sąlygiškumo patikroje;

Or. et

Pakeitimas 718
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą, 
ypač nepalankiose ūkininkauti ir 
periferinėse vietovėse, ir prisideda prie 
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paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

subalansuoto teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

Or. en

Pagrindimas

Periferinėse arba nepalankiose ūkininkauti vietovėse veikiantys mažieji ūkiai patiria ypač 
didelę grėsmę.

Pakeitimas 719
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, kai jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, kurie prisideda prie 
užimtumo, valstybės narės turėtų gebėti 
suteikti smulkiesiems ūkininkams 
galimybę pakeisti kitas tiesiogines išmokas 
suapvalinta išmokos suma, skiriama 
smulkiesiems ūkininkams;

Or. it

Pagrindimas

Didelė dalis mažų ūkių negamina vien rinkai; vienodo dydžio išmokų sistemos turi būti skirtos 
ūkiams, kurie atlieka labai svarbų vaidmenį išsaugant dinamiškumą ir puoselėjant teritoriją.

Pakeitimas 720
Hilde Vautmans, Elsi Katainen
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

(28) mažieji ir šeimos ūkiai tebėra 
Sąjungos žemės ūkio pagrindas, nes jie 
atlieka ypač svarbų vaidmenį remiant 
kaimo užimtumą ir prisideda prie 
teritorinio vystymosi. Siekiant skatinti 
tolygiau paskirstyti paramą ir mažinti 
administracinę naštą mažų sumų gavėjams, 
valstybės narės turėtų gebėti suteikti 
smulkiesiems ūkininkams galimybę 
pakeisti kitas tiesiogines išmokas 
suapvalinta išmokos suma, skiriama 
smulkiesiems ūkininkams;

Or. en

Pakeitimas 721
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie kaimo vietovių socialinės 
sanglaudos ir teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
suteikia smulkiesiems ūkininkams 
galimybę pakeisti kitas tiesiogines išmokas 
fiksuotąja suma, skiriama smulkiesiems 
ūkininkams;

Or. en
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Pakeitimas 722
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas supaprastinta išmoka, 
skiriama smulkiesiems ūkininkams;

Or. en

Pakeitimas 723
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) mažieji ūkiai tebėra Sąjungos 
žemės ūkio pagrindas, nes jie atlieka ypač 
svarbų vaidmenį remiant kaimo užimtumą 
ir prisideda prie teritorinio vystymosi. 
Siekiant skatinti tolygiau paskirstyti 
paramą ir mažinti administracinę naštą 
mažų sumų gavėjams, valstybės narės 
turėtų gebėti suteikti smulkiesiems 
ūkininkams galimybę pakeisti kitas 
tiesiogines išmokas suapvalinta išmokos 
suma, skiriama smulkiesiems ūkininkams;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 724
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Angélique Delahaye, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) klimatui ir aplinkai naudingos 
sistemos padeda ūkininkams siekti ir 
ekonominio, ir aplinkos veiksmingumo. 
Šios sistemos skirtos ekonomiškai 
gyvybingoms investicijoms į aplinkai 
naudingas praktikas, kaip jos apibrėžtos 
28 straipsnyje;

Or. fr

Pakeitimas 725
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti. Kad 
būtų galima tikslingiau skirti šią papildomą 
paramą, taip pat pripažįstant ūkių 
struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 
skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas;

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams bei jų bendradarbiavimo 
grupėms ir kooperatyvams, kad tai būtų 
daroma skaidriai ir išmatuojamai, turėtų 
būti Sąjungos lygmeniu nustatyta speciali 
atsietoji išmoka už hektarą – papildoma 
pajamų perskirstymo parama tvarumui 
didinti. Kad būtų galima tikslingiau skirti 
šią papildomą paramą, taip pat pripažįstant 
ūkių struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 
skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas. Tikrieji 
kooperatyvų ir panašių žemės ūkio grupių 
nariai turi būti traktuojami kaip 
individualūs ūkininkai;

Or. de
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Pakeitimas 726
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti. Kad 
būtų galima tikslingiau skirti šią papildomą 
paramą, taip pat pripažįstant ūkių 
struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 
skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas;

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti. Kad 
būtų galima tikslingiau skirti šią papildomą 
paramą, taip pat pripažįstant ūkių 
struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 
skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas. Hektarų 
skaičius turėtų neviršyti vidutinio 
atitinkamos valstybės narės ūkių dydžio;

Or. de

Pakeitimas 727
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti. Kad 
būtų galima tikslingiau skirti šią papildomą 
paramą, taip pat pripažįstant ūkių 
struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti. Kad 
būtų galima tikslingiau skirti šią papildomą 
paramą, taip pat pripažįstant ūkių 
struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 
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skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas;

skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas, pradedant 
nuo pirmojo hektaro (be minimalios 
ribos) ir neviršijant nacionalinio vidutinio 
ploto;

Or. pt

Pakeitimas 728
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti. Kad 
būtų galima tikslingiau skirti šią papildomą 
paramą, taip pat pripažįstant ūkių 
struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 
skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas;

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti, o 
valstybės narės ją galėtų taikyti 
savanoriškai. Kad būtų galima tikslingiau 
skirti šią papildomą paramą, taip pat 
pripažįstant ūkių struktūros skirtumus 
visoje Sąjungoje, valstybės narės turėtų 
turėti galimybę už skirtingą hektarų skaičių 
mokėti skirtingas papildomos paramos 
sumas;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar taikyti perskirstymo išmokas, ar 
smulkiųjų ūkininkų sistemą, arba ar taikyti abi šias sistemas. Kalbant apie tiesioginių išmokų 
struktūrą, jei valstybė narė taikytų abi sistemas, atsirastų perskirstymo išmokų ir smulkiųjų 
ūkininkų sistemos finansinė konkurencija, kurios reikia vengti.

Pakeitimas 729
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti. Kad 
būtų galima tikslingiau skirti šią papildomą 
paramą, taip pat pripažįstant ūkių 
struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 
skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas;

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti valstybės narės
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti. Kad 
būtų galima tikslingiau skirti šią papildomą 
paramą, taip pat pripažįstant ūkių 
struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 
skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas;

Or. ro

Pakeitimas 730
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti. 
Kad būtų galima tikslingiau skirti šią 
papildomą paramą, taip pat pripažįstant 
ūkių struktūros skirtumus visoje Sąjungoje, 
valstybės narės turėtų turėti galimybę už 
skirtingą hektarų skaičių mokėti skirtingas 
papildomos paramos sumas;

(29) atsižvelgiant į pripažintą poreikį 
skatinti tolygiau paskirstyti paramą 
smulkiesiems ir (arba) vidutiniams 
ūkininkams, kad tai būtų daroma skaidriai 
ir išmatuojamai, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta speciali atsietoji 
išmoka už hektarą – papildoma pajamų 
perskirstymo parama. Kad būtų galima 
tikslingiau skirti šią papildomą paramą, 
taip pat pripažįstant ūkių struktūros 
skirtumus visoje Sąjungoje, valstybės narės 
turėtų turėti galimybę už skirtingą hektarų 
skaičių mokėti skirtingas papildomos 
paramos sumas;

Or. en
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Pakeitimas 731
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams. Šią intervencijos rūšį reikėtų 
nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams po 
pradinio įsisteigimo;

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams. Šią intervencijos rūšį reikėtų 
nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams po 
pradinio įsisteigimo. Ūkininkams gaunant 
tokias pajamas kaip dabar, į sektorių 
sunku pritraukti naujus ir jaunus dalyvius 
ir pasiekti, kad jie šiame sektoriuje veiktų. 
Todėl, jeigu norime veiksmingai spręsti 
kartų kaitos problemą, reikia spręsti 
pajamų klausimą;

Or. en

Pakeitimas 732
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
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ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams. Šią intervencijos rūšį reikėtų 
nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams po 
pradinio įsisteigimo;

ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams. Šią intervencijos rūšį reikėtų 
nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams po 
pradinio įsisteigimo. Siekiant paremti kuo 
daugiau jaunųjų ūkininkų ir veiklą 
pradedančių asmenų, papildoma pajamų 
parama vienam gavėjui turėtų neviršyti 
hektarų skaičiaus, atitinkančio vidutinį 
atitinkamos valstybės narės ūkių dydį;

Or. de

Pakeitimas 733
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams. Šią intervencijos rūšį reikėtų 
nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams po 
pradinio įsisteigimo;

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje arba įsitraukti į esamų 
įmonių veiklą, todėl reikėtų į tai atsižvelgti 
paskirstant ir tikslingai skiriant tiesiogines 
išmokas. Šiuo aspektu taip pat reikėtų 
atsižvelgti į jaunuosius ūkininkus, kurie 
yra tikrieji žemės ūkio kooperatyvų 
nariai. Šios veiklos plėtra yra ypač svarbi 
Sąjungos žemės ūkio sektoriaus 
konkurencingumui, ir dėl šios priežasties 
valstybės narės gali skirti papildomą 
pajamų paramą jauniesiems ūkininkams. 
Šią intervencijos rūšį reikėtų nustatyti 
siekiant teikti papildomą pajamų paramą 
jauniesiems ūkininkams po pradinio 
įsisteigimo;

Or. de



PE629.665v01-00 40/186 AM\1167704LT.docx

LT

Pakeitimas 734
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams. Šią intervencijos rūšį reikėtų 
nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams po 
pradinio įsisteigimo;

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus tvarumui, ir dėl šios priežasties 
valstybės narės gali skirti papildomą 
pajamų paramą jauniesiems ūkininkams. 
Šią intervencijos rūšį reikėtų nustatyti 
siekiant teikti papildomą pajamų paramą
jauniesiems ūkininkams po pradinio 
įsisteigimo. Siekiant padidinti naujų 
sektoriaus dalyvių veiklos perspektyvumą, 
taip pat reikia spręsti mažų pajamų 
visame ūkininkavimo sektoriuje klausimą;

Or. en

Pakeitimas 735
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams. Šią intervencijos rūšį reikėtų 

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus veiklos tęstinumui ir
konkurencingumui, taigi Sąjungos kaimo 
vietovių socialiniam ir ekonominiam 
gyvybingumui, ir dėl šios priežasties 
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nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams po 
pradinio įsisteigimo;

valstybės narės gali skirti papildomą 
pajamų paramą jauniesiems ūkininkams. 
Šią intervencijos rūšį reikėtų nustatyti 
siekiant teikti papildomą pajamų paramą 
jauniesiems ūkininkams po pradinio 
įsisteigimo;

Or. en

Pakeitimas 736
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams. Šią intervencijos rūšį reikėtų 
nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams po 
pradinio įsisteigimo;

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus ekonominiam 
bendradarbiavimui, įtraukumui ir
konkurencingumui, ir dėl šios priežasties 
valstybės narės gali skirti papildomą 
pajamų paramą jauniesiems ūkininkams. 
Šią intervencijos rūšį reikėtų nustatyti 
siekiant teikti papildomą pajamų paramą 
jauniesiems ūkininkams po pradinio 
įsisteigimo;

Or. en

Pagrindimas

Vienų ūkininkų konkurencingumas priverčia pasitraukti kitus – būtent tai dabar matome. 
Todėl mūsų tikslas turėtų būti didinti įtraukumą ir bendradarbiavimą.

Pakeitimas 737
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) jauniesiems ūkininkams yra sunku 
gauti reikiamų finansinių išteklių naujai 
ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti žemės 
ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams. Šią intervencijos rūšį reikėtų 
nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams po 
pradinio įsisteigimo;

(30) jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams
yra sunku gauti reikiamų finansinių išteklių 
naujai ekonominei veiklai pradėti ir plėtoti 
žemės ūkio sektoriuje, todėl reikėtų į tai 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai skiriant 
tiesiogines išmokas. Šios veiklos plėtra yra 
ypač svarbi Sąjungos žemės ūkio 
sektoriaus konkurencingumui, ir dėl šios 
priežasties valstybės narės gali skirti 
papildomą pajamų paramą jauniesiems 
ūkininkams ir naujiems žemės ūkio 
sektoriaus dalyviams. Šią intervencijos 
rūšį reikėtų nustatyti siekiant teikti jiems
papildomą pajamų paramą po pradinio 
įsisteigimo;

Or. ro

Pakeitimas 738
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) ekologinis ūkininkavimas plečiasi 
daugelyje Europos šalių ir jau 
pasitvirtino, kad toks ūkininkavimas 
padeda kurti viešąsias gėrybes, išsaugoti 
ekosistemines paslaugas ir gamtos 
išteklius, sumažinti žaliavų sąnaudas, 
pritraukti jaunuosius ūkininkus, ypač 
moteris, kurti darbo vietas, išbandyti 
naujus verslo modelius, patenkinti 
socialinius poreikius ir atgaivinti kaimo 
vietoves. Tačiau ekologiškų produktų 
paklausa tebeauga sparčiau negu jų 
gamyba. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad į jų BŽŪP strateginius planus būtų 
įtraukti tikslai, kurie padėtų didinti žemės 
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ūkio paskirties žemės, valdomos pagal 
ekologinės gamybos metodus, dalį, kad 
būtų patenkinta ekologiškų produktų 
paklausa, ir išplėsti visą ekologiškų 
produktų tiekimo grandinę. Valstybės 
narės gali finansuoti ekologinei gamybai 
skirtų žemės plotų kūrimą ir išlaikymą 
naudodamosi kaimo plėtros priemonėmis, 
ekologinėmis sistemomis arba ir vienomis, 
ir kitomis ir užtikrinti, kad skirtas 
biudžetas atitiktų numatomą ekologinės 
gamybos augimą;

Or. en

Pakeitimas 739
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) teikdamos ūkių konsultavimo 
paslaugas valstybės narės turėtų teikti 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
sektoriaus dalyviams informaciją apie 
galimybes naudotis žeme, naujoviškus ir 
netradicinius metodus, kurie labiausiai 
tinka naujam ūkiui kurti, pvz., apie naujų 
verslo modelių, grindžiamų galutinių 
vartotojų poreikiais, kūrimą, tvaresnių 
ūkininkavimo sistemų kūrimą, naujų 
organizacinių modelių (pvz., 
pusininkystės, išankstinio finansavimo, 
sutelktinio finansavimo) kūrimą, žemės 
ūkių ir vietos bendruomenės ryšių 
stiprinimą ir tradicinių žinių pritaikymą 
verslo inovacijoms vystyti (pvz., 
amatininkų maisto gamybos srityje);

Or. en

Pakeitimas 740



PE629.665v01-00 44/186 AM\1167704LT.docx

LT

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad į jų strateginius planus būtų įtraukti 
tikslai didinti ekologiniam ūkininkavimui 
skirtos žemės dalį siekiant patenkinti 
didėjančius rinkos poreikius. Kad galėtų 
tai padaryti, jos turėtų remti tiek 
naudojimo paskirties keitimą, tiek 
išsaugojimą taikydamos kaimo rėmimo 
priemones, priemones pagal pirmąjį 
ramstį arba abiejų priemonių derinį, 
siekdamos užtikrinti, kad skiriamas 
biudžetas atitiktų augimo perspektyvas;

Or. it

Pakeitimas 741
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) moterų verslumas socialiniu, 
ekonominiu ir aplinkos apsaugos 
požiūriais kaimo vietovėse yra svarbus 
darnaus vystymosi ramstis, tad turėtų būti 
skatinamas, raginamas ir remiamas 
valstybių narių strateginiuose planuose.

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
nustatyti papildomą kriterijų, pagal kurį 
būtų naudojamas teisių į išmokas 
rezervas, kuris būtų taikomas ir žemės 
ūkio valdų savininkėms moterims;

Or. hr

Pakeitimas 742
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Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiami aplinkai palankūs gamybos 
modeliai, ypač ekstensyvioji 
gyvulininkystė arba integruotos 
ūkininkavimo sistemos, pasėlius ir 
gyvulininkystės produkciją 
diversifikuojant, taip pat būtų remiama
tokia žemės ūkio praktika kaip, be kitų 
priemonių, geresnis daugiamečių ganyklų,
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, 
aplinkos sertifikavimo sistemos, 
pavyzdžiui, ekologinis ūkininkavimas, 
integruota gamyba arba taususis žemės 
ūkis. Šios sistemos taip pat gali apimti 
praktiką, kuria skatinamas pažangus
ūkininkavimas, ir praktiką, kuria 
skatinama daugiau naudoti neiškastinio 
kuro ir energijos, gerinti anglies dioksido 
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kontrolę ganyklų ir dirbamosios žemės 
sektoriuose, tobulinti maisto medžiagų 
naudojimo sistemas, drėgmės išsaugojimo 
praktiką, vandens kokybės apsaugą, 
bitėms palankią auginimo praktiką, su 
bitininkyste susijusią praktiką, laukinei 
gamtai palankią auginimo praktiką, 
erozijos ir sausrų prevencijos priemones ir 
buveinių valdymo planus. Ekologinės 
sistemos taip pat gali padėti ugdyti 
kolektyvinį požiūrį į šias priemones. Šios 
sistemos gali apimti kitokio pobūdžio 
priemones negu kaimo plėtros agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimai, ir to paties pobūdžio 
priemones, kurias galima laikyti pradinio 
lygio sistemomis – jos gali būti taikomos 
su sąlyga, kad bus prisiimti didesnio 
užmojo kaimo plėtros įsipareigojimai. Į
pasiūlymą bus įtrauktas praktikos, kurią 
galima priskirti prie šių ekologinių 
sistemų, sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 743
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
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aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų
remiami aplinkai palankūs gamybos 
modeliai, ypač ekstensyvioji 
gyvulininkystė, ir įvairi žemės ūkio 
praktika, be kitų priemonių, geresnis 
daugiamečių ganyklų ir kraštovaizdžio 
elementų tvarkymas, ekologinio 
sertifikavimo sistemos, pavyzdžiui.,
ekologinis ūkininkavimas, integruota 
gamyba, tvarios kraštovaizdžio tvarkymo 
sistemos arba taususis žemės ūkis. Šios 
sistemos gali apimti kitokio pobūdžio 
priemones negu kaimo plėtros agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimai, ir to paties pobūdžio 
priemones, kurias galima laikyti pradinio 
lygio sistemomis – jos gali būti taikomos 
su sąlyga, kad bus prisiimti didesnio 
užmojo kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. en

Pagrindimas

Mano tikslas –visapusiškai skatinti ekstensyviąją smulkiųjų atrajotojų, tokių kaip avys ir 
ožkos, gyvulininkystę, ir tvarias ūkininkavimo, kurį sudaro kraštovaizdžio tvarkymas, 
sistemas.

Pakeitimas 744
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes, bet kartu 
prisidėdamos prie bendrų ES siekių. 
Valstybės narės turėtų, skirdamos 
tiesiogines išmokas pagal BŽŪP strateginį 
planą, sukurti ekologines sistemas, kurios 
būtų visiškai suderintos su kitomis 
susijusiomis intervencinėmis priemonėmis 
ir pagal kurias būtų privalomai mokamos 
ekologinio ūkininkavimo išmokos už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą ir išmokos už plotu 
grindžiamą gyvulių auginimo sistemą, 
pagal kurią vienam hektarui turi tekti ne 
daugiau kaip 2 ūkiniai gyvuliai. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama visų rūšių žemės ūkio praktika, 
be kitų dalykų, geresnis daugiamečių 
ganyklų ir kraštovaizdžio elementų 
tvarkymas taip pat agrarinė miškininkystė. 
Valstybės narės į ekologinių sistemų 
sąrašą įtraukia aplinkos apsaugos 
sertifikavimo sistemas tokias kaip
ekologinis ūkininkavimas ir 
ekstensyviosios gyvulininkystės rėmimas. 
Šios sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. en
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Pakeitimas 745
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos ir už tokios praktikos taikymą. 
Jomis reikėtų siekti gerinti žemės ūkio 
valdų aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiamos visos tvarios gamybos formos 
(ekologinis ūkininkavimas, taususis žemės 
ūkis, agrarinė miškininkystė, darnus 
ūkininkavimas ir pan.), aplinkosauginio 
sertifikavimo sistemos, ekstensyvioji 
gyvulininkystė, tokia žemės ūkio praktika 
kaip geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ūkininkavimas ir vynuogių auginimas 
ant stačių šlaitų arba terasomis 
išsidėsčiusiuose žemės sklypuose. Šios 
sistemos gali apimti ir su kaimo plėtros 
politikos agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimais nesusijusio 
pobūdžio priemones, ir tokio pat pobūdžio
priemones kaip pradinio lygio sistemos, 
kurios gali būti taikomos su sąlyga, kad 
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bus prisiimti didesnio užmojo kaimo 
plėtros įsipareigojimai;

Or. fr

Pagrindimas

Savanoriškos ekologinės sistemos turėtų skatinti ūkininkus taikyti naujas praktikas ir imtis 
naujų tvarios gamybos modelių, kurie nenumatyti griežtose paramos sąlygose. Šios sistemos 
turėtų prisidėti atlyginant už viešąsias gėrybes ir paslaugas, kurių negali kompensuoti rinka. 
Parama gali būti diferencijuojama atsižvelgiant į atskiros praktikos arba praktikų visumos, 
kuriomis keičiamas gamybos modelis, aplinkosauginio užmojo dydį.

Pakeitimas 746
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip

(31) valstybės narės didina aplinkos 
apsaugos srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų
remiami aplinkai palankūs gamybos 
modeliai, ypač ekstensyvioji 



AM\1167704LT.docx 51/186 PE629.665v01-00

LT

geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

gyvulininkystė, ir įvairi žemės ūkio 
praktika, be kitų priemonių, geresnis 
daugiamečių ganyklų ir kraštovaizdžio 
elementų tvarkymas, ekologinio 
sertifikavimo sistemos, pvz., ekologinis 
ūkininkavimas, integruota gamyba arba 
taususis žemės ūkis. Šios sistemos gali 
apimti kitokio pobūdžio priemones negu 
kaimo plėtros agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimai, ir to paties 
pobūdžio priemones, kurias galima laikyti
pradinio lygio sistemomis – jos gali būti 
taikomos su sąlyga, kad bus prisiimti 
didesnio užmojo kaimo plėtros 
įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 747
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 

(31) BŽŪP gali užtikrinti, kad valstybės 
narės didintų aplinkos apsaugos srityje 
pasiekiamus rezultatus, atsižvelgdamos į 
vietos poreikius ir į realias ūkininkų 
aplinkybes. Valstybės narės turėtų, 
skirdamos tiesiogines išmokas pagal BŽŪP 
strateginį planą, sukurti ekologines 
sistemas, kuriose savanoriškai dalyvautų 
ūkininkai ir kurios turėtų būti visiškai 
suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
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privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas.  Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų
remiama žemės ūkio praktika, kuria 
skatinami aplinkai palankūs gamybos 
modeliai, ypač gyvulininkystė, ir kitos 
priemonės, tokios kaip geresnis 
daugiamečių ganyklų ir kraštovaizdžio 
elementų tvarkymas, ekologinio 
sertifikavimo sistemos, pvz., ekologinis 
ūkininkavimas, integruota gamyba arba 
taususis žemės ūkis. Šios sistemos gali 
apimti kitas, su kaimo plėtra, aplinkos 
apsauga ir klimatu nesusijusias, 
priemones ir panašias priemones, kurias 
galima laikyti pradinio lygio sistemomis ir
kurios gali būti taikomos su sąlyga, kad 
bus prisiimti didesnio užmojo kaimo 
plėtros įsipareigojimai;

Or. ro

Pakeitimas 748
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
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kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas.  Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Valstybės narės turėtų nustatyti, kokiomis 
priemonėmis skatinti ūkininkus 
įgyvendinti ekologines sistemas. Abiem 
atvejais jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP 
aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. ro

Pakeitimas 749
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
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kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, 
didelės gamtinės vertės ūkininkavimas ir
ekologinis ūkininkavimas;

Or. en

Pakeitimas 750
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
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rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, 
„Natura 2000“ ūkiai, didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemos, taip pat 
ekologinis ūkininkavimas. Šios sistemos 
gali apimti ir pradinio lygio sistemas, 
kurios gali būti taikomos su sąlyga, kad 
bus prisiimti didesnio užmojo kaimo 
plėtros įsipareigojimai;

Or. es

Pakeitimas 751
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės šioms sistemoms turėtų panaudoti 
ne mažiau kaip 20 proc. tiesioginių 
išmokų metinio biudžeto. Valstybės narės 
turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, skiriamas 
skatinant teikti viešąsias gėrybes arba 
atlyginant už rezultatais pagrįstą jų 
teikimą arba kaip kompensaciją už tai, kad 
pradedama laikytis aplinkos apsaugos 
arba klimato srities praktikos. Abiem 



PE629.665v01-00 56/186 AM\1167704LT.docx

LT

siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

atvejais jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP 
aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. en

Pagrindimas

Ekologinės sistemos gali būti dviejų formų – patirtų išlaidų arba prarastų pajamų atlyginimas 
arba papildoma suma prie tiesioginės išmokos. Siekiant užtikrinti, kad papildoma išmoka 
nebūtų vien mokama papildomai, ne už sukurtus rezultatus, ją mokėti turėtų būti galima tik 
tada, jei pasirenkami rezultatais pagrįsti veiksmai (kai kurios rezultatais pagrįstų išmokų 
sistemos ES šiuo metu yra finansuojamos ne tik pagal BŽŪP ir, regis, yra labai sėkmingos. 
Ūkininkai taip pat jaučiasi prie to prisidėję ir tuo didžiuojasi).

Pakeitimas 752
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės turėtų daugiau priemonių 
aplinkos apsaugos tikslams pasiekti ir 
atsižvelgtų į vietos poreikius ir į realias 
ūkininkų aplinkybes. Valstybės narės 
turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas pagal 
BŽŪP strateginį planą, galėti sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
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narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. it

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę sukurti savanoriškas ūkininkams skirtas sistemas 
taikant įvairias reglamentuose nustatytas priemones. Ekologinės sistemos turi būti ne 
prievolė, o galimybė pasirinkti. Kai institucijų kompetencijos labai aiškiai apibrėžtos, 
privalomumas gali būti labai didelė biurokratinė našta įgyvendinimo ir ribų nustatymo 
požiūriu.

Pakeitimas 753
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
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pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Jomis reikėtų siekti gerinti žemės ūkio 
valdų aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, jei reikia, suteikiant joms 
galimybę didinti konkurencingumą, todėl 
pagal jas turėtų būti siekiama daugiau negu 
vien laikytis privalomųjų reikalavimų, 
kurie jau nustatyti paramos sąlygų 
sistemoje. Valstybės narės gali nuspręsti 
taikyti ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika ir 
sistemos kaip geresnis daugiamečių 
ganyklų ir kraštovaizdžio elementų 
tvarkymas, aplinkosauginio sertifikavimo 
sistemos ir ekologinis ūkininkavimas, 
integruota gamyba, taususis žemės ūkis 
arba skaitmeninis ūkininkavimas;

Or. fr

Pakeitimas 754
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose privalomai
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dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl jos turėtų būti suderintos 
su privalomais aplinkos tikslais, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šias 
sistemas reikėtų laikyti pradinio lygio 
sistemomis, kurios turėtų būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. en

Pagrindimas

Pagal ekologines sistemas turėtų būti sukuriami tam tikri rezultatai, kuriuos būtų galima 
išmatuoti ir palyginti su iš anksto apibrėžtais standartais.

Pakeitimas 755
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
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pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šias 
sistemas reikėtų laikyti pradinio lygio 
sistemomis, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 756
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
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dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
pažangesnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. en

Pagrindimas

Žodis „geresnis“ gali būti suprantamas kaip „intensyvesnis“, o tai pageidautina tik tam 
tikrais atvejais. Siekiant pagerinti ilgamečių ganyklų ir kraštovaizdžio elementų valdymą, 
reikia parengti galimybių sąrašą.

Pakeitimas 757
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
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narės turėtų, skirdamos tiesiogines 
išmokas pagal BŽŪP strateginį planą, 
sukurti ekologines sistemas, kuriose 
savanoriškai dalyvautų ūkininkai ir kurios 
turėtų būti visiškai suderintos su kitomis 
susijusiomis intervencinėmis priemonėmis. 
Valstybės narės turėtų jas apibrėžti kaip 
išmokas, skiriamas skatinant teikti 
viešąsias gėrybes arba atlyginant už jų 
teikimą laikantis aplinkai ir klimatui 
naudingos žemės ūkio praktikos, arba kaip 
kompensaciją už tai, kad pradedama 
laikytis šios praktikos. Abiem atvejais 
jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP aplinkos 
ir klimato sričių veiklos rezultatus, todėl 
pagal jas turėtų būti siekiama daugiau negu 
vien laikytis privalomųjų reikalavimų, 
kurie jau nustatyti paramos sąlygų 
sistemoje. Valstybės narės gali nuspręsti 
taikyti ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas.  Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

narės gali, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas.  Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. pl

Pakeitimas 758
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines 
išmokas pagal BŽŪP strateginį planą, 
sukurti ekologines sistemas, kuriose 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės gali, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
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savanoriškai dalyvautų ūkininkai ir kurios 
turėtų būti visiškai suderintos su kitomis 
susijusiomis intervencinėmis priemonėmis. 
Valstybės narės turėtų jas apibrėžti kaip 
išmokas, skiriamas skatinant teikti 
viešąsias gėrybes arba atlyginant už jų 
teikimą laikantis aplinkai ir klimatui 
naudingos žemės ūkio praktikos, arba kaip 
kompensaciją už tai, kad pradedama 
laikytis šios praktikos. Abiem atvejais 
jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP aplinkos 
ir klimato sričių veiklos rezultatus, todėl 
pagal jas turėtų būti siekiama daugiau negu 
vien laikytis privalomųjų reikalavimų, 
kurie jau nustatyti paramos sąlygų 
sistemoje. Valstybės narės gali nuspręsti 
taikyti ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės jas apibrėš kaip išmokas, skiriamas 
skatinant teikti viešąsias gėrybes arba 
atlyginant už jų teikimą laikantis aplinkai ir 
klimatui naudingos žemės ūkio praktikos, 
arba kaip kompensaciją už tai, kad 
pradedama laikytis šios praktikos. Abiem 
atvejais jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP 
aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 759
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines 
išmokas pagal BŽŪP strateginį planą, 
sukurti ekologines sistemas, kuriose 
savanoriškai dalyvautų ūkininkai ir kurios 
turėtų būti visiškai suderintos su kitomis 
susijusiomis intervencinėmis priemonėmis. 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės gali, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
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Valstybės narės turėtų jas apibrėžti kaip 
išmokas, skiriamas skatinant teikti 
viešąsias gėrybes arba atlyginant už jų 
teikimą laikantis aplinkai ir klimatui 
naudingos žemės ūkio praktikos, arba kaip 
kompensaciją už tai, kad pradedama 
laikytis šios praktikos. Abiem atvejais 
jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP aplinkos 
ir klimato sričių veiklos rezultatus, todėl 
pagal jas turėtų būti siekiama daugiau negu 
vien laikytis privalomųjų reikalavimų, 
kurie jau nustatyti paramos sąlygų 
sistemoje. Valstybės narės gali nuspręsti 
taikyti ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

narės jas apibrėš kaip išmokas, skiriamas 
skatinant teikti viešąsias gėrybes arba 
atlyginant už jų teikimą laikantis aplinkai ir 
klimatui naudingos žemės ūkio praktikos, 
arba kaip kompensaciją už tai, kad 
pradedama laikytis šios praktikos. Abiem 
atvejais jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP 
aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 
kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas. Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

Or. en

Pakeitimas 760
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) ekologinis ūkininkavimas plečiasi 
daugelyje valstybių narių ir jau 
pasitvirtino, kad toks ūkininkavimas 
padeda kurti viešąsias gėrybes, pavyzdžiui, 
išsaugoti ekosistemines paslaugas ir 
gamtos išteklius, kurti naujas darbo 
vietas, ypač jauniesiems ūkininkams ir 
moterims, ir patenkinti socialinius 
poreikius. Tačiau paklausa auga sparčiau 
negu gamyba. Valstybės narės užtikrina, 
kad pagal jų BŽŪP strateginius planus 
būtų skatinama didinti žemės ūkio 
paskirties žemės, valdomos pagal 
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ekologinio ūkininkavimo metodus, dalį, 
kad būtų patenkinta auganti ekologiškų 
produktų paklausa, ir toliau tobulinti visą 
ekologiškų produktų tiekimo grandinę;

Or. en

Pakeitimas 761
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) pagal ekologines sistemas 
valstybės narės taip pat gali remti 
biologinę įvairovę ir klimato kaitos 
švelninimą skatinančius žemdirbystės ir 
pašarininkystės metodus, išmokas tinklo 
„Natura 2000“ teritorijose, išmokas už 
veiksmus pagal Vandens pagrindų 
direktyvą, visų pirma už gyvūnų gerovę 
skatinančius metodus, darančius teigiamą 
poveikį aplinkai ir klimatui;

Or. de

Pakeitimas 762
Maria Heubuch, Martin Häusling, Florent Marcellesi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
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kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Susietoji pajamų parama turėtų 
padėti reaguoti į akivaizdų aplinkos ar 
socialinį poreikį arba teikti naudą. 
Laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. ir Paryžiaus 
susitarimo, susietoji pajamų parama 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
besivystančioms šalims ir neturėtų sukelti 
vidaus ir tarptautinės rinkos iškraipymų, 
kurie neigiamai veikia žemės ūkio ir 
maisto sektorių investicijas, gamybą ir 
perdirbimą besivystančiose šalyse 
partnerėse, tačiau turėtų būti skiriama tik 
tiems gamybos būdams, kurie mažiau 
kenkia aplinkai ir (arba) gyvūnams, nei 
reikalaujama pagal minimalų teisės 
aktuose įtvirtintą standartą. Be to, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai konkrečiai remiant 
baltyminių augalų auginimą, kad sumažėtų 
šios produkcijos stoka visoje Sąjungoje, 
tuo pačiu mažinant Sąjungos žemės ūkio 
produktų, ypač sojos ir aliejinių palmių 
produktų, vartojimo poveikį miškų 
naikinimui visame pasaulyje. Todėl 
ankštinių augalų, auginamų sėjomainos 
būdu ariamojoje žemėje, gamyba turėtų 
būti remiama pagal Sąjungos masto 
baltymų strategiją, kuria siekiama mažinti 
priklausomybę nuo sojos ir gyvūnų 
pašarų importo iš trečiųjų šalių;

Or. en

Pakeitimas 763
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Valstybės narės savo 
strateginiuose planuose turėtų aiškiai 
išdėstyti, kodėl susietosios paramos 
teikimas suteiktų papildomos pridėtinės 
vertės siekiant ekonominių, socialinių 
arba aplinkos apsaugos tikslų, ir kodėl 
panašių tikslų nebūtų galima pasiekti 
kaimo plėtros priemonėmis. Be to, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai konkrečiai remiant 
baltyminių augalų auginimą, kad sumažėtų 
šios produkcijos stoka visoje Sąjungoje ir 
importas iš trečiųjų šalių;

Or. en

Pakeitimas 764
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai paramai 
teikti siekiant didinti tam tikrų sektorių ir 
kai kurių rūšių produkcijos, kurie yra ypač 
svarbūs dėl socialinių, ekonominių ar 
aplinkos priežasčių ir dėl kurių patiriama 
tam tikrų sunkumų, konkurencingumą, 
struktūriškumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
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kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

kokybę. Siekiant padidinti šios paramos 
veiksmingumą, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama nukreipti susietąją paramą 
arba ją padidinti atsižvelgiant į paramos 
gavėjų įsipareigojimą didinti 
konkurencingumą, gerinti kokybę arba  
konkretaus sektoriaus struktūrą. Be to, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
paramai konkrečiai remiant baltyminių 
augalų auginimą, kad sumažėtų šios 
produkcijos stoka visoje Sąjungoje;

Or. fr

Pakeitimas 765
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių, ypač gyvulių, ir kai kurių rūšių, 
ypač specialių kultūrų, produkcijos kurie 
yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę tais atvejais, kai kitos priemonės 
yra netinkamos arba jų visai nėra.
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
laisvai pasirinkti, kuriuose sektoriuose tuo 
pasinaudoti. Be to, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama panaudoti papildomą 
savo didžiausios finansavimo sumos, 
galimos skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
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Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 766
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių, ypač gyvulių, ir kai kurių rūšių, 
ypač specialių kultūrų, produkcijos kurie 
yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę tais atvejais, kai kitos priemonės 
yra netinkamos arba jų visai nėra.
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
laisvai pasirinkti, kuriuose sektoriuose tuo 
pasinaudoti. Be to, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama panaudoti papildomą 
savo didžiausios finansavimo sumos, 
galimos skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 767
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Pavel Poc, Kateřina Konečná, Michaela Šojdrová, Monika 
Smolková, Vladimír Maňka, Jaromír Kohlíček, Dita Charanzová, Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių, ypač gyvulių, ir kai kurių rūšių, 
ypač specialių kultūrų, produkcijos kurie 
yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę tais atvejais, kai kitos priemonės 
yra netinkamos arba jų visai nėra.
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
laisvai pasirinkti, kuriuose sektoriuose tuo 
pasinaudoti. Be to, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama panaudoti papildomą 
savo didžiausios finansavimo sumos, 
galimos skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 768
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių, ypač gyvulių, ir kai kurių rūšių, 
ypač specialių kultūrų, produkcijos, kurie 
yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
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būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

kokybę tais atvejais, kai kitos priemonės 
yra netinkamos arba jų visai nėra.
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
laisvai pasirinkti, kuriuose sektoriuose tuo 
pasinaudoti. Be to, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama panaudoti papildomą 
savo didžiausios finansavimo sumos, 
galimos skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

In some Member States applying the SAPS scheme, it appears that without coupled income 
support, farmers are abandoning animal production and production of special crops and shift 
towards economically most profitable field crops such as cereals or rapeseed. In many 
Member States the decline in livestock production and special crops sowing areas cause 
significant decline in biodiversity, lack of organic matter in the soil etc. This also deteriorates 
the ability of the soil to retain water. In order to support special crops and livestock 
production with a positive impact on employment and the environment, coupled income 
support shall continue to be implemented, while the envelope for this support should be 
increased.

Pakeitimas 769
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos 
(ypač gyvulininkystės sektoriuje), kurie 
yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių regionuose, kuriuose politikos 
priemonių nėra arba jos yra mažiau 
veiksmingos, patiriama tam tikrų sunkumų, 
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didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę laisvai pasirinkti, kuriuose 
sektoriuose tuo pasinaudoti. Be to, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai konkrečiai remiant 
baltyminių augalų auginimą, kad sumažėtų 
šios produkcijos stoka visoje Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 770
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių arba dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje, ir, remiantis Europos 
Parlamento pranešimu 2017/2116 (INI) ir 
Europos Komisijos pranešimu (2018 m. 
lapkričio mėn.), parengti realų strateginį 
planą;

Or. en
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Pakeitimas 771
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Nustatytos sąlygos suteikia 
galimybę toliau didinti sektoriaus 
konkurencingumą ir mažinti 
priklausomybę nuo šio pobūdžio paramos.
Be to, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pakeitimas 772
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
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tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Parama turėtų būti teikiama tik 
tada, jei atitinka griežtus tvarumo 
kriterijus, įskaitant gyvūnų gerovę ir 
sveikatą. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

Netvariems gamybos metodams atsietosios paramos neturėtų būti galima teikti. Tinkama 
gyvūnų gerovė ir gera gyvūnų sveikata yra svarbus tvarios gamybos aspektas.

Pakeitimas 773
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę, ir didinant galimybes naudoti 
vidaus žaliavas pasiūlyti naujų 
bioekonomikos galimybių. Be to, 
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skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai konkrečiai remiant 
baltyminių augalų auginimą, kad sumažėtų 
šios produkcijos stoka visoje Sąjungoje;

Or. en

Pagrindimas

EK tekste siūloma remti nemaistines kultūras, tiksliau, trumpos rotacijos želdinius, tačiau 
šiame sektoriuje sunkumų nekyla. Be to, taip nėra remiama bioekonomika – jei ketinimas 
buvo būtent toks – ir visa parama iš esmės būtų skiriama tik bioenergetikai. Ketinimas 
išdėstomas šioje konstatuojamojoje dalyje, o paskui išplečiamas dėstomojoje dalyje.

Pakeitimas 774
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač pažeidžiami ir svarbūs dėl 
socialinių, ekonominių ar aplinkos 
priežasčių ir dėl kurių patiriama tam tikrų 
sunkumų, konkurencingumą, tvarumą ir 
(arba) gerinti kokybę. Be to, valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama panaudoti 
papildomą savo didžiausios finansavimo 
sumos, galimos skirti tiesioginėms 
išmokoms, dalį susietajai pajamų paramai 
konkrečiai remiant baltyminių augalų 
auginimą, kad sumažėtų šios produkcijos 
stoka visoje Sąjungoje;

Or. en



PE629.665v01-00 76/186 AM\1167704LT.docx

LT

Pakeitimas 775
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą ir (arba) gerinti 
kokybę, taip pat perkeliant išteklius, 
galimus skirti susietajai paramai, 
sektorinėms intervencinėms priemonėms, 
nurodytoms 39 straipsnio f punkte, 
siekiant sutelkti išteklius ir užtikrinti, kad 
intervencinės priemonės būtų 
veiksmingesnės;

Or. it

Pagrindimas

Galimybė panaudoti tuos pačius išteklius sektorinėms BRO intervencinėms priemonėms 
sudaro sąlygas sutelkti labiau strategines intervencines priemones.

Pakeitimas 776
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) reikėtų užtikrinti, kad teikiant 
susietąją pajamų paramą būtų laikomasi 
Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų. Tai 
visų pirma reikalavimai pagal Europos 
ekonominės bendrijos ir Jungtinių 

Išbraukta.
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Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumą dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT17, taikytini atsižvelgiant į ES 
atskiro bazinio ploto, skirto aliejingųjų 
sėklų augalų auginimui, pokyčius po ES 
sudėties pasikeitimo. Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai šiuo tikslu priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais būtų 
nustatytos išsamios tam skirtos taisyklės;

_________________

17 Europos ekonominės bendrijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumas dėl aliejingųjų sėklų 
pagal GATT (OL L 147, 1993 6 18).

Or. fr

Pakeitimas 777
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) reikėtų užtikrinti, kad teikiant 
susietąją pajamų paramą būtų laikomasi 
Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų. Tai 
visų pirma reikalavimai pagal Europos 
ekonominės bendrijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumą dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT17, taikytini atsižvelgiant į ES atskiro 
bazinio ploto, skirto aliejingųjų sėklų 
augalų auginimui, pokyčius po ES sudėties 
pasikeitimo. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai šiuo tikslu priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais būtų 
nustatytos išsamios tam skirtos taisyklės;

(33) reikėtų užtikrinti, kad teikiant 
susietąją pajamų paramą būtų laikomasi 
Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų. Tai 
visų pirma reikalavimai pagal Europos 
ekonominės bendrijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumą dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT17, taikytini atsižvelgiant į ES atskiro 
bazinio ploto, skirto aliejingųjų sėklų 
augalų auginimui, pokyčius po ES sudėties 
pasikeitimo. Norint paskatinti aliejingųjų 
sėklų augalų auginimą Europoje, šį 
memorandumą reikėtų kuo greičiau 
užginčyti;

_________________ _________________

17 Europos ekonominės bendrijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumas dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT (OL L 147, 1993 6 18).

17 Europos ekonominės bendrijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumas dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT (OL L 147, 1993 6 18).
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Or. fr

Pakeitimas 778
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) kad būtų lengviau stebėti, kaip 
vykdomi Sąjungos įsipareigojimai siekti 
politikos suderinamumo vystymosi labui, 
ES rinkos stebėjimo centrų įgaliojimus 
reikėtų išplėsti, kad jie stebėtų ES ir 
besivystančių šalių, ypač mažiausiai 
išsivysčiusių šalių, žemės ūkio ir maisto 
sektorių tendencijas. Vykdant stebėseną 
turėtų būti renkami duomenys apie 
prekybos žemės ūkio produktais, kurią 
šalys partnerės laiko pažeidžiama, mastą 
ir vertę, taip pat duomenys apie produktus 
iš sektorių, kuriuose teikiamos BŽŪP 
atsietosios išmokos ir įgyvendinamos 
BŽŪP krizės valdymo priemonės. Vykdant 
stebėseną taip pat reikėtų analizuoti 
aktualius konkrečių atvejų tyrimų ir 
tarptautinių ataskaitų, pavyzdžiui, dėl 
darnaus vystymosi tikslų, duomenis. 
Komisija turėtų įvertinti stebimus 
duomenis pagal lyginamąjį standartą ir, 
jeigu prekybos plėtra gali neigiamai 
paveikti žemės ūkio ir maisto produktų 
gamybą ir perdirbimą besivystančiose 
šalyse, konkrečiai mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse, paskelbti išankstinį 
perspėjimą. Išankstinis perspėjimas 
paskatins Sąjungos ir paveiktų partnerių 
konsultacijas, siekiant susitarti dėl 
reikiamų taisomųjų priemonių, kartu 
gerbiant teisę į vystymąsi;

Or. en
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Pakeitimas 779
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) siekdamos užtikrinti susietosios 
pajamų paramos medvilnės sektoriuje 
atitiktį Sąjungos tarptautiniams 
įsipareigojimams, susijusiems su politikos 
suderinamumu vystymosi labui, tokią 
paramą teikiančios valstybės narės turėtų 
stebėti jos padarinius gamybai ir prekybai 
ir teikti ataskaitas Komisijai, kad 
Komisijai būtų lengviau stebėti susietosios 
paramos medvilnei poveikį medvilnės 
gamybai besivystančiose šalyse 
partnerėse, ypač aprūpinimui maistu;

Or. en

Pakeitimas 780
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) sektorinės intervencinės priemonės 
yra reikalingos, nes jomis padedama siekti 
BŽŪP tikslų ir stiprinamos sąveikos su 
kitomis BŽŪP priemonėmis. Pagal taikomą 
įgyvendinimo modelį būtiniausi 
reikalavimai dėl tokių sektorinių 
intervencinių priemonių turinio ir tikslų 
turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu, 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus 
rinkoje ir neleisti susiklostyti nelygios ir 
nesąžiningos konkurencijos sąlygoms. 
Valstybės narės turėtų pagrįsti jų įtraukimą 
į savo BŽŪP strateginius planus ir 
užtikrinti, kad jos derėtų su kitomis 
intervencinėmis priemonėmis sektoriaus 

(35) sektorinės intervencinės priemonės 
yra reikalingos, nes jomis padedama siekti 
BŽŪP tikslų ir stiprinamos sąveikos su 
kitomis BŽŪP priemonėmis. Pagal taikomą 
įgyvendinimo modelį būtiniausi 
reikalavimai dėl tokių sektorinių 
intervencinių priemonių turinio ir tikslų 
turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu, 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus 
rinkoje ir neleisti susiklostyti nelygios ir 
nesąžiningos konkurencijos sąlygoms. 
Valstybės narės turėtų pagrįsti jų įtraukimą 
į savo BŽŪP strateginius planus ir 
užtikrinti, kad jos derėtų su kitomis 
intervencinėmis priemonėmis sektoriaus 
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lygmeniu. Bendrosios intervencinių 
priemonių rūšys, nustatomos Sąjungos 
lygmeniu, turėtų būti skirtos šiems 
sektoriams: vaisių ir daržovių, vyno, 
bitininkystės produktų, alyvuogių aliejaus 
ir valgomųjų alyvuogių, apynių ir kitų 
produktų, kurie bus nustatyti ir kuriems 
skirtų sektorinių programų parengimas, 
manoma, turėtų teigiamą poveikį siekiant 
kai kurių arba visų bendrųjų ir konkrečių 
BŽŪP tikslų, kurių siekiama šiuo 
reglamentu;

lygmeniu. Bendrosios intervencinių 
priemonių rūšys, nustatomos Sąjungos 
lygmeniu, turėtų būti skirtos šiems 
sektoriams: vaisių ir daržovių, vyno, 
bitininkystės produktų, alyvuogių aliejaus 
ir valgomųjų alyvuogių, apynių, tabako ir 
kitų produktų, kurie bus nustatyti ir 
kuriems skirtų sektorinių programų 
parengimas, manoma, turėtų teigiamą 
poveikį siekiant kai kurių arba visų 
bendrųjų ir konkrečių BŽŪP tikslų, kurių 
siekiama šiuo reglamentu;

Or. en

Pagrindimas

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Pakeitimas 781
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) sektorinės intervencinės priemonės 
yra reikalingos, nes jomis padedama siekti 
BŽŪP tikslų ir stiprinamos sąveikos su
kitomis BŽŪP priemonėmis. Pagal taikomą 
įgyvendinimo modelį būtiniausi 
reikalavimai dėl tokių sektorinių 
intervencinių priemonių turinio ir tikslų 
turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu, 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus 
rinkoje ir neleisti susiklostyti nelygios ir 
nesąžiningos konkurencijos sąlygoms. 
Valstybės narės turėtų pagrįsti jų įtraukimą 
į savo BŽŪP strateginius planus ir 

(35) sektorinės intervencinės priemonės 
yra reikalingos, nes jomis padedama siekti 
BŽŪP tikslų ir stiprinamos sąveikos su 
kitomis BŽŪP priemonėmis. Pagal taikomą 
įgyvendinimo modelį būtiniausi 
reikalavimai dėl tokių sektorinių 
intervencinių priemonių turinio ir tikslų 
turėtų būti nustatyti Sąjungos lygmeniu, 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas vidaus 
rinkoje ir neleisti susiklostyti nelygios ir 
nesąžiningos konkurencijos sąlygoms. 
Valstybės narės turėtų pagrįsti jų įtraukimą 
į savo BŽŪP strateginius planus ir 
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užtikrinti, kad jos derėtų su kitomis 
intervencinėmis priemonėmis sektoriaus 
lygmeniu. Bendrosios intervencinių 
priemonių rūšys, nustatomos Sąjungos 
lygmeniu, turėtų būti skirtos šiems 
sektoriams: vaisių ir daržovių, vyno, 
bitininkystės produktų, alyvuogių aliejaus 
ir valgomųjų alyvuogių, apynių ir kitų 
produktų, kurie bus nustatyti ir kuriems 
skirtų sektorinių programų parengimas, 
manoma, turėtų teigiamą poveikį siekiant 
kai kurių arba visų bendrųjų ir konkrečių 
BŽŪP tikslų, kurių siekiama šiuo 
reglamentu;

užtikrinti, kad jos derėtų su kitomis 
intervencinėmis priemonėmis sektoriaus 
lygmeniu. Bendrosios intervencinių 
priemonių rūšys, nustatomos Sąjungos 
lygmeniu, turėtų būti skirtos šiems 
sektoriams: vaisių ir daržovių, vyno, 
bitininkystės produktų, alyvuogių aliejaus 
ir valgomųjų alyvuogių, apynių ir kitų 
produktų, kurie bus nustatyti 39 straipsnyje
ir kuriems skirtų sektorinių programų 
parengimas, manoma, turėtų teigiamą 
poveikį siekiant kai kurių arba visų 
bendrųjų ir konkrečių BŽŪP tikslų, kurių 
siekiama šiuo reglamentu;

Or. en

Pakeitimas 782
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) kadangi 2018 m. kovo 1 d. 
Europos Parlamento rezoliucijoje dėl 
naminių bičių sveikatos ir bitininkystės 
sektoriaus uždavinių nurodyta, kad 
naminių bičių ir laukinių apdulkintojų 
populiacijos Europoje mažėja – kai
kuriuose regionuose daugiau kaip 50 % 
jų populiacijų – o tai turi itin neigiamų 
padarinių žemės ūkiui, biologinei 
įvairovei ir ekosistemoms; taip pat 
nurodoma, kad Europos bitininkystės 
sektorius, vienijantis 620 000 bitininkų, 
susiduria su ypač rimta demografine ir 
senėjimo problema. Šioje rezoliucijoje 
Komisija raginama užtikrinti, kad 
bitininkystei būtų skiriama svarbi vieta 
būsimuosiuose pasiūlymuose dėl žemės 
ūkio politikos, keliant paramos ir 
supaprastinimo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų bei švietimo bitininkystės srityje 
programų klausimus, ir atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad būtina taikyti 
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finansavimo priemones ir remti Europos 
Sąjungos bitininkystę, kaip nuspręsta 
pagal bendrąją žemės ūkio politiką;

Or. es

Pakeitimas 783
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) kadangi dauguma vyno sektoriui 
priklausančių bendrovių yra mažosios ir 
vidutinės, svarbu įtvirtinti skatinimo 
trečiosiose šalyse maksimalios trukmės 
išimtį, taikomą veiklai, kurios naudos 
gavėjai yra SKVN ir (arba) SGN valdymo 
institucijos, nes, jei taikoma, priemonės 
teikiamą naudą gauna visi vyno 
sektoriaus ūkiai, kurių dauguma yra 
mažosios ir vidutinės įmonės, kurios 
neturi galimybių atskirai ir tvariai tam 
tikrą laikotarpį įgyvendinti skatinimo 
trečiųjų šalių rinkose planus. Taigi dėl 
aplinkybės, kad negali įgyvendinti tęstinių 
kampanijų, susijusių su ta pačia veikla ar 
tikslinėms grupėms po trijų ar penkių 
metų, mažosios ir vidutinės įmonės yra 
nepalankioje padėtyje, palyginti su 
didelėmis bendrovėmis;

Or. es

Pakeitimas 784
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(35a) Didžioji dalis vyno sektoriaus 
įmonių yra mažos arba vidutinės įmonės, 
todėl reikėtų pakeisti SKVN ir SGN 
veiklos vykdytojams taikomą didžiausią 
pardavimo skatinimo veiklos trečiosiose 
šalyse trukmę, atsižvelgiant į tai, kad visi 
paramos gavėjai yra vynuogininkystės 
ūkiai, iš kurių dauguma yra mažos ir 
vidutinės įmonės, negalinčios savo 
lėšomis individualiai ir tvariai per 
nustatytą laikotarpį įgyvendinti pardavimo 
skatinimo programų trečiųjų šalių 
rinkose. Dėl to, jog mažos ir vidutinės 
įmonės negali vykdyti tęstinių programų ir 
tokios pat tikslinei auditorijai skirtos 
veiklos po 3 ar 5 metų, jos atsiduria 
nepalankioje padėtyje, palyginti su 
didelėmis įmonėmis;

Or. fr

Pagrindimas

Skatinimo priemonė leidžia Europos vynus eksportuoti į pasaulio vyno rinką. Tačiau Komisija 
šią priemonę aiškina siaurai. Ši priemonė turėtų suteikti galimybę skatinimo veiklą ilgą laiką 
vykdyti tose rinkose, kuriose veiklos vykdytojai jau dalyvauja. Vyno rinka tam tikrose šalyse 
yra ribota, o konkurencija norint į ją patekti yra didelė, todėl visų pirma nukenčia mažieji 
Europos eksportuotojai, kurie neturi pakankamai lėšų.

Pakeitimas 785
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
35 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35b) taigi būtina įtvirtinti naują 
paramos bitininkams schemą, siekiant 
užtikrinti, kad būtų tinkamai pripažinta 
bičių atliekama ekologinė funkcija. Reikia 
atsižvelgti į skirtingus požiūrius į 
mėgėjišką bitininkystę, kuri palaiko 
ekosistemines paslaugas, ir profesionalią 
bei intensyvią bitininkystę, kuri, griežtai 
neprižiūrima, sudaro sąlygas veiklai, kuri 
kelia pavojų laukiniams apdulkintojams ir 
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sukelia sveikatos problemas bičių avilyje. 
Pakankamas ir diferencijuotas dviejų ES 
vykdomų bitininkystės rūšių finansavimas 
laikytinas strategiškai svarbiu, teikiant 
pirmenybę neprofesionaliam žemės ūkiui, 
nes jis tinkamiausias siekiant įgyvendinti 
BŽŪP įtvirtintus tikslus po 2020 m.: jis 
suteikia darbo vietas ir integracijos 
galimybę jaunimui kaimo vietovėse ir 
teikia nematerialią naudą bičių sveikatai 
ir jų atsigavimui, palyginti su laukiniais 
apdulkintojais, taigi ir žemės ūkiui, maisto 
gamybai ir saugai, biologinei įvairovei ir 
aplinkos bei ekosistemų tvarumui;

Or. es

Pakeitimas 786
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) nacionalinių finansinių paketų arba 
kiti apribojimai, nustatomi kaip viršutinės 
ribos, yra reikalingi siekiant išlaikyti 
intervencinių priemonių konkretumą ir 
palengvinti sektorinių intervencinių 
priemonių, kurios bus nustatytos šiuo 
reglamentu, programavimą dėl vyno, 
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, 
apynių ir kitų žemės ūkio produktų. Tačiau 
vaisių ir daržovių sektoriuje ir bitininkystės 
sektoriuje Sąjungos finansinė parama 
turėtų būti toliau teikiama pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1308/201318 nustatytas taisykles, kad 
nebūtų sutrukdyta pasiekti konkrečius 
papildomus šių rūšių intervencinių 
priemonių tikslus. Jeigu valstybės narės į 
savo BŽŪP strateginius planus įtrauktų 
paramą „kitoms sektorinėms 
intervencinėms priemonėms“, atitinkamas 
finansinis asignavimas turėtų būti 
atskaitytas iš asignavimo tiesioginių 

(36) nacionalinių finansinių paketų arba 
kiti apribojimai, nustatomi kaip viršutinės 
ribos, yra reikalingi siekiant išlaikyti 
intervencinių priemonių konkretumą ir 
palengvinti sektorinių intervencinių 
priemonių, kurios bus nustatytos šiuo 
reglamentu, programavimą dėl vyno, 
alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, 
apynių, tabako ir kitų žemės ūkio 
produktų. Tačiau vaisių ir daržovių 
sektoriuje ir bitininkystės sektoriuje 
Sąjungos finansinė parama turėtų būti 
toliau teikiama pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1308/201318 nustatytas taisykles, kad 
nebūtų sutrukdyta pasiekti konkrečius 
papildomus šių rūšių intervencinių 
priemonių tikslus. Jeigu valstybės narės į 
savo BŽŪP strateginius planus įtrauktų 
paramą „kitoms sektorinėms 
intervencinėms priemonėms“, atitinkamas 
finansinis asignavimas turėtų būti 
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išmokų intervencinėms priemonėms toje 
valstybėje narėje, siekiant išlaikyti 
finansinį neutralumą. Jeigu valstybė narė 
pasirinktų neįgyvendinti sektorinių 
intervencinių priemonių dėl apynių ir 
alyvuogių aliejaus, susiję asignavimai tai 
valstybei narei turėtų būti skirti kaip 
papildomi asignavimai tiesioginių išmokų 
intervencinėms priemonėms;

atskaitytas iš asignavimo tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms toje 
valstybėje narėje, siekiant išlaikyti 
finansinį neutralumą. Jeigu valstybė narė 
pasirinktų neįgyvendinti sektorinių 
intervencinių priemonių dėl apynių ir 
alyvuogių aliejaus, susiję asignavimai tai 
valstybei narei turėtų būti skirti kaip 
papildomi asignavimai tiesioginių išmokų 
intervencinėms priemonėms;

_________________ _________________

18 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 
ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) 
Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) 
Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

18 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr.1308/2013, kuriuo nustatomas bendras 
žemės ūkio produktų rinkų organizavimas 
ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) 
Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) 
Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 
(OL L 347, 2013 12 20, p. 671).

Or. en

Pagrindimas

I fully agree with EU and national programmes for restricting smoking. However, the 
situation of tobacco producers in the EU is not related to the public health question at all. 
These producers are fully complying with severe EU standards and they are farming mainly 
in disadvantaged areas and regions and on bad-quality soil. Many disadvantaged social 
groups such as Roma are working in this labour-intensive sector, so their jobs have to be 
saved also by using well-targeted EU funds. Without that, tobacco and cigarettes from third 
countries not complying with severe EU standards at all would be bought by consumers in the 
EU.

Pakeitimas 787
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) lauko augalų sektoriaus sistemą 
reikėtų įgyvendinti dėl trijų tikslų. Pirma, 
atsižvelgiant į 15-ąjį DVT, Sąjungos 
įsipareigojimą dėl miškų naikinimo 
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sustabdymo ir esamų privačių įmonių 
įsipareigojimus dėl miškų naikinimo 
sustabdymo, reikia mažinti priklausomybę 
nuo koncentruotų pašarų mišinių, 
kuriuose yra sojų, ypač išaugintų žemėje, 
kurioje neseniai iškirstas miškas arba 
kurios paskirtis neseniai pakeista. Antra, 
reikia pašalinti maistinių medžiagų 
apykaitos spragas ir apriboti ją vietos ir 
regioninių upių baseinų ribomis pagal 
Vandens pagrindų direktyvą. Trečia, 
reikia stiprinti vietos ir regionines maisto 
ir pašarų rinkas, taip pat remti 
konkrečioms vietovėms pritaikytas ir 
mažai išteklių reikalaujančias sėklų rūšis. 
Šiais mokėjimais neturėtų būti remiamos 
ankštinių augalų monokultūros ir 
nuolatiniai pasėliai;

Or. en

Pakeitimas 788
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) atsižvelgiant į bitininkystės 
sektoriui numatytų asignavimų didinimą 
ir pripažįstant svarbų šio sektoriaus
vaidmenį biologinės įvairovės apsaugos ir 
maisto produktų gamybos srityse, taip pat 
yra logiška padidinti didžiausią Sąjungos 
bendro finansavimo ribą ir įtraukti naujas 
finansuoti tinkamas priemones, palankias 
sektoriaus vystymuisi;

Or. en

Pagrindimas

Aprūpinimo maistu ir gamtos išsaugojimo srityje (įskaitant ES) bitininkystės sektoriui tenka 
pagrindinis vaidmuo. Todėl Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis reikia dėti visas pastangas 
šiam sektoriui remti.
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Pakeitimas 789
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

(37) kaimo plėtros intervencinių 
priemonių principai nustatomi Sąjungos 
lygmeniu, ypač pagrindiniai reikalavimai 
valstybėms narėms dėl atrankos kriterijų 
taikymo. Tačiau valstybės narės turėtų 
turėti pakankamai laisvės nustatyti 
konkrečias sąlygas pagal savo poreikius. 
Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšys apima išmokas už aplinkos, klimato 
ir kitus valdymo įsipareigojimus, kuriuos 
valstybės narės turėtų skatinti prisiimti 
savo teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones, taigi 
taip pat atitinkamiems subjektams, kaip 
antai ūkininkams, savivaldybėms, 
kraštovaizdžio asociacijoms ar kitiems 
žemės valdytojams;

Or. de

Pakeitimas 790
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Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

(37) kaimo plėtros intervencinių 
priemonių principai nustatomi Sąjungos 
lygmeniu, ypač pagrindiniai reikalavimai 
valstybėms narėms dėl atrankos kriterijų 
taikymo. Tačiau valstybės narės turėtų 
turėti pakankamai laisvės nustatyti 
konkrečias sąlygas pagal savo poreikius. 
Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšys apima išmokas už aplinkos, klimato 
ir kitus valdymo įsipareigojimus, kuriuos 
valstybės narės turėtų skatinti prisiimti 
savo teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius, 
įskaitant išmokas už vietoves, kuriose yra 
gamtinių arba kitokių kliūčių. Valstybės 
narės turėtų skirti išmokas ūkininkams ir 
kitiems žemės valdytojams, savanoriškai 
prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, 
kuriais padedama švelninti klimato kaitą, 
prie jos prisitaikyti ir saugoti aplinką bei 
gerinti jos būklę, įskaitant vandens kokybę 
ir kiekį, oro kokybę, dirvožemį, biologinę 
įvairovę ir ekosistemines paslaugas, be kita 
ko, prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus, 
kolektyvinius ar bendradarbiavimo 
metodus bei rezultatais grindžiamas 
intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 791
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

(37) kaimo plėtros intervencinių 
priemonių principai nustatomi Sąjungos 
lygmeniu, ypač pagrindiniai reikalavimai 
valstybėms narėms dėl atrankos kriterijų 
taikymo. Tačiau valstybės narės turėtų 
turėti pakankamai laisvės nustatyti 
konkrečias sąlygas pagal savo poreikius. 
Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšys apima išmokas už aplinkos, klimato 
ir kitus valdymo įsipareigojimus, kuriuos 
valstybės narės turėtų skatinti prisiimti 
savo teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų (pagal regionus, kurie buvo 
teisiškai įforminti ir šiuo metu yra 
pripažįstami) ar vietos konkrečius 
poreikius. Valstybės narės turėtų skirti 
išmokas ūkininkams ir kitiems žemės 
valdytojams, savanoriškai prisiimantiems 
valdymo įsipareigojimus, kuriais padedama 
švelninti klimato kaitą, prie jos prisitaikyti 
ir saugoti aplinką bei gerinti jos būklę, 
įskaitant vandens kokybę ir kiekį, oro 
kokybę, dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 792
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
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ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų, atsižvelgiant į regionus, kurie 
buvo ir šiuo metu yra oficialiai pripažinti,
ar vietos konkrečius poreikius. Valstybės 
narės turėtų skirti išmokas ūkininkams ir 
kitiems žemės valdytojams, savanoriškai 
prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, 
kuriais padedama švelninti klimato kaitą, 
prie jos prisitaikyti ir saugoti aplinką bei 
gerinti jos būklę, įskaitant vandens kokybę 
ir kiekį, oro kokybę, dirvožemį, biologinę 
įvairovę ir ekosistemines paslaugas, be kita 
ko, prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

Or. lt

Pakeitimas 793
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 

(37) kaimo plėtros intervencinių 
priemonių principai nustatomi Sąjungos 
lygmeniu, ypač pagrindiniai reikalavimai 
valstybėms narėms dėl atrankos kriterijų 
taikymo. Tačiau valstybės narės turėtų 
turėti pakankamai laisvės nustatyti 
konkrečias sąlygas pagal savo poreikius. 
Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
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apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

rūšys apima išmokas už aplinkos, klimato 
ir kitus valdymo įsipareigojimus, kuriuos 
valstybės narės turėtų skatinti prisiimti 
savo teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ ir didelės gamtinės vertės
teritorijose ir remiant genetinę įvairovę. 
Parama išmokomis už valdymo 
įsipareigojimus gali būti teikiama ir pagal 
vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 794
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 

(37) kaimo plėtros intervencinių 
priemonių principai nustatomi Sąjungos 
lygmeniu, ypač pagrindiniai reikalavimai 
valstybėms narėms dėl atrankos kriterijų 
taikymo. Tačiau valstybės narės turėtų 
turėti pakankamai laisvės nustatyti 
konkrečias sąlygas pagal savo poreikius. 
Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšys apima išmokas už aplinkos, klimato 
ir kitus valdymo įsipareigojimus, kuriuos 
valstybės narės turėtų skatinti prisiimti 
savo teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
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ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 795
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 

(37) kaimo plėtros intervencinių 
priemonių principai nustatomi Sąjungos 
lygmeniu, ypač pagrindiniai reikalavimai 
valstybėms narėms dėl atrankos kriterijų 
taikymo. Tačiau valstybės narės turėtų 
turėti pakankamai laisvės nustatyti 
konkrečias sąlygas pagal savo poreikius. 
Kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšys apima išmokas už aplinkos, klimato 
ir kitus valdymo įsipareigojimus, kuriuos 
valstybės narės turėtų skatinti prisiimti 
savo teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
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ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

ekosistemines paslaugas, be kita ko, 
prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 796
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas ir stiprinti specialiai bitininkystės 
sektoriui skirtas agrarinės aplinkosaugos 
priemones, kurios tam tikruose ES 
regionuose jau taikomos, taip pat kurti 
naujas priemones. Be to, kadangi 
ekologinio ūkininkavimo sertifikavimas 
gali sudaryti didelę gamybos sąnaudų 
dalį, tos sąnaudos turėtų būti tinkamos 
finansuoti. Šios rūšies išmokomis turėtų 
būti padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
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daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. en

Pakeitimas 797
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Rengiant ir 
vertinant į BŽŪP strateginius planus 
įtraukiamas priemones taip pat reikėtų 
atsižvelgti į tai, kokių konkrečių veiksmų 
žemės savininkas, valdytojas arba įstaiga 
imasi, kad sektoriuje būtų kuriamos 
kokybiškos darbo vietos ir sąžiningos 
darbo sąlygos. Valstybės narės gali pagal 
savo poreikius kurti ir kitas šios rūšies 
intervencinių priemonių sistemas. Šios 
rūšies išmokomis turėtų būti padengiamos 



AM\1167704LT.docx 95/186 PE629.665v01-00

LT

sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

papildomos išlaidos ir prarastos pajamos 
tik dėl tokių įsipareigojimų, kurie viršija 
būtinąjį atitikties lygį pagal privalomus 
standartus ir reikalavimus, nustatytus 
Sąjungos bei nacionalinės teisės aktais, taip 
pat BŽŪP strateginiame plane nustatytas 
paramos sąlygas. Su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susiję įsipareigojimai gali 
būti prisiimami iš anksto nustatytu metiniu 
arba daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. en

Pakeitimas 798
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis, integruota gamyba ir 
skaitmeninis bei tikslusis ūkininkavimas; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; ilgalaikę 
žemės ūkio, sodininkystės ir vynuogių 
auginimo praktiką terasomis 
išsidėsčiusiuose žemės sklypuose arba ant 
stačių šlaitų; gyvūnų gerovę; genetinių 
išteklių išsaugojimą, tausų naudojimą ir 
vystymą. Valstybės narės gali pagal savo 
poreikius kurti ir kitas šios rūšies 
intervencinių priemonių sistemas. Šios 
rūšies išmokomis turėtų būti padengiamos 
papildomos išlaidos ir prarastos pajamos 
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strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

tik dėl tokių įsipareigojimų, kurie viršija 
būtinąjį atitikties lygį pagal privalomus 
standartus ir reikalavimus, nustatytus 
Sąjungos bei nacionalinės teisės aktais, taip 
pat BŽŪP strateginiame plane nustatytas 
paramos sąlygas. Su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susiję įsipareigojimai gali 
būti prisiimami iš anksto nustatytu metiniu 
arba daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. fr

Pakeitimas 799
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Pagrįstais 
atvejais miškininkystės sektoriuje 
veikiantiems paramos gavėjams taip pat 
gali būti atlyginama už gamtines vertybes, 
kurias jie įsipareigoja saugoti. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
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strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu turėti galimybę atlyginti už gamtines vertybes, kurios yra laikomos ekologiškai 
vertingomis, pavyzdžiui, irstančią medieną ir rūšių įvairovę.

Pakeitimas 800
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos visos arba dalis papildomų 
išlaidų ir prarastų pajamų tik dėl tokių 
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įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas, ir papildomai gali būti 
padengiama paskata. Su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susiję įsipareigojimai gali 
būti prisiimami iš anksto nustatytu metiniu 
arba daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. en

Pakeitimas 801
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos visos arba dalis papildomų 
išlaidų ir prarastų pajamų tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
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strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas, ir papildomai gali būti 
padengiama paskata. Su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susiję įsipareigojimai gali 
būti prisiimami iš anksto nustatytu metiniu 
arba daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. en

Pakeitimas 802
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemos,
agroekologija, taususis žemės ūkis ir 
integruota gamyba; miškų aplinkosaugos ir 
klimato srities paslaugas bei miškų 
išsaugojimą; priemokas už miškus ir 
agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą; 
gyvūnų gerovę; genetinių išteklių 
išsaugojimą, tausų naudojimą ir vystymą. 
Valstybės narės gali pagal savo poreikius 
kurti ir kitas šios rūšies intervencinių 
priemonių sistemas. Šios rūšies išmokomis 
turėtų būti padengiamos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
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daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. es

Pakeitimas 803
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; tradicinių 
žemės ūkio kraštovaizdžių apsaugą,
gyvūnų gerovę; genetinių išteklių 
išsaugojimą, tausų naudojimą ir vystymą 
Valstybės narės gali pagal savo poreikius 
kurti ir kitas šios rūšies intervencinių 
priemonių sistemas. Šios rūšies išmokomis 
turėtų būti padengiamos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;
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Or. pt

Pakeitimas 804
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis, integruota gamyba ir
skaitmeninis bei tikslusis ūkininkavimas; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. fr
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Pakeitimas 805
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti išmokas 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
agrarinė miškininkystė ir integruota 
gamyba; miškų aplinkosaugos ir klimato 
srities paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių ir biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tausų naudojimą ir 
vystymą. Valstybės narės gali pagal savo 
poreikius kurti ir kitas šios rūšies 
intervencinių priemonių sistemas. Šios 
rūšies išmokomis turėtų būti padengiamos 
papildomos paskatos komponento išlaidos 
ir prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. en

Pakeitimas 806
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip agroekologija, 
taususis žemės ūkis ir integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

(38) parama už prisiimamus valdymo 
įsipareigojimus gali apimti priemokas už 
ekologinį ūkininkavimą, skiriamas už 
ekologinei gamybai skirtų žemės plotų 
išlaikymą ir kūrimą; išmokas kitų rūšių 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
remiamos aplinkai palankios gamybos 
sistemos, tokios kaip didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimas, agroekologija, 
taususis žemės ūkis, integruota gamyba; 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugas bei miškų išsaugojimą; 
priemokas už miškus ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą; gyvūnų 
gerovę; genetinių išteklių išsaugojimą, 
tausų naudojimą ir vystymą. Valstybės 
narės gali pagal savo poreikius kurti ir kitas 
šios rūšies intervencinių priemonių 
sistemas. Šios rūšies išmokomis turėtų būti 
padengiamos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos tik dėl tokių 
įsipareigojimų, kurie viršija būtinąjį 
atitikties lygį pagal privalomus standartus 
ir reikalavimus, nustatytus Sąjungos bei 
nacionalinės teisės aktais, taip pat BŽŪP 
strateginiame plane nustatytas paramos 
sąlygas. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susiję įsipareigojimai gali būti 
prisiimami iš anksto nustatytu metiniu arba 
daugiamečiu laikotarpiu, o tinkamai 
pagrįstais atvejais – daugiau kaip 
septyneriems metams;

Or. en

Pakeitimas 807
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų (39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
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būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą, gaisrų ir kitų 
nelaimių prevenciją ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, įskaitant 
išminavimą, atkūrimą ir gerinimą, 
atsižvelgiant į prisitaikymo poreikius; 
investicijas, daromas siekiant užtikrinti ir 
didinti miškų išsaugojimą ir atsparumą, 
taip pat miško ekosisteminių ir klimato 
srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

Or. en

Pakeitimas 808
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
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būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. Tam 
tikrą valstybių narių nustatytą dydžio ribą 
viršijančių ūkių atveju intervencinės
priemonės turėtų būti grindžiamos 
miškotvarkos planais arba lygiavertėmis 
priemonėmis ir gali apimti miško plotų 
plėtrą ir tvarią miškotvarką, įskaitant miško 
veisimą ir agrarinės miškininkystės sistemų 
kūrimą bei atkūrimą; miškų išteklių 
apsaugą, atkūrimą ir gerinimą, 
atsižvelgiant į prisitaikymo poreikius; 
investicijas, daromas siekiant užtikrinti ir 
didinti miškų išsaugojimą ir atsparumą, 
taip pat miško ekosisteminių ir klimato 
srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas, 
įskaitant vienkartines investicijas į 
miškininkystės priemones;

Or. en

Pagrindimas

In many Member States forest owners and forest authorities use digital forest information and 
Geographic Information Systems which provide accurate information on forest resources, 
environment and management activities. In order to avoid increased burden and exclusion of 
small-scaled forest holdings, compulsory forest management plans or equivalent tools should 
be avoided for those beneficiaries. Sustainable forest management principles as defined by 
the Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe of 1993 are verified through 
the implementation of national or regional legislations, or voluntary systems.

Pakeitimas 809
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(39) miškininkystės priemonėmis turėtų
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

(39) nemenkinant valstybių narių 
kompetencijos ir nesikišant į jų veiklą 
miškotvarkos priemonių srityje,
miškininkystės priemonėmis turėtų būti 
padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą, gaisrų prevenciją 
ir agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą 
bei atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, 
atkūrimą ir gerinimą, atsižvelgiant į 
prisitaikymo poreikius; investicijas, 
daromas siekiant užtikrinti ir didinti miškų 
išsaugojimą ir atsparumą, taip pat miško 
ekosisteminių ir klimato srities paslaugų 
teikimą; paramos atsinaujinančiųjų išteklių 
energetikai ir bioekonomikai priemones ir 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 810
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
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apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai 
(visapusiškai atsižvelgiant į žaliavų 
prieinamumo vertinimą1a) ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

_________________

1a pagal Energetikos sąjungos valdymo 
reglamento VIII priedą Bioenergetikos 
tvarumo ataskaitą reikia rengti kas dvejus 
metus.

Or. en

Pakeitimas 811
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
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apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; priemones, kuriomis skatinama 
sodinti vietos rūšių augalus ir taip 
užtikrinti miškų biologinę įvairovę;
investicijas, daromas siekiant užtikrinti ir 
didinti miškų išsaugojimą ir atsparumą, 
taip pat miško ekosisteminių ir klimato 
srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

Or. en

Pakeitimas 812
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
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žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant agrarinės miškininkystės sistemų 
kūrimą bei atkūrimą; miškų išteklių 
apsaugą, atkūrimą ir gerinimą, 
atsižvelgiant į prisitaikymo poreikius; 
investicijas, daromas siekiant užtikrinti ir 
didinti miškų išsaugojimą ir atsparumą, 
taip pat miško ekosisteminių ir klimato 
srities paslaugų teikimą;

Or. es

Pakeitimas 813
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti plečiamas agrarinės miškininkystės 
sistemų naudojimas ir padedama 
įgyvendinti Sąjungos miškų strategiją ir jos 
turėtų būti grindžiamos valstybių narių 
nacionalinėmis ar mažesnės apimties 
miškų programomis arba lygiavertėmis 
priemonėmis, kurios turėtų būti pagrįstos 
įsipareigojimais pagal Reglamentą dėl 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų, 
išmetamų ir šalinamų dėl žemės 
naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir 
miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 



PE629.665v01-00 110/186 AM\1167704LT.docx

LT

miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

Or. en

Pakeitimas 814
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą, ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą, miško gaisrų 
prevenciją ir agrarinės miškininkystės 
sistemų kūrimą bei atkūrimą; miškų 
išteklių apsaugą, atkūrimą ir gerinimą, 
atsižvelgiant į prisitaikymo poreikius; 
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užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

investicijas, daromas siekiant užtikrinti ir 
didinti miškų išsaugojimą ir atsparumą, 
taip pat miško ekosisteminių ir klimato 
srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

Or. pl

Pakeitimas 815
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų 
dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio 
įtraukimo [LULUCF reglamentas], taip 
pat Ministrų konferencijose dėl Europos 
miškų apsaugos prisiimtais 
įsipareigojimais. Intervencinės priemonės 
turėtų būti grindžiamos miškotvarkos 
planais arba lygiavertėmis priemonėmis ir 
gali apimti miško plotų plėtrą ir tvarią 
miškotvarką, įskaitant miško veisimą ir 
agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą 
bei atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, 
atkūrimą ir gerinimą, atsižvelgiant į 
prisitaikymo poreikius; investicijas, 
daromas siekiant užtikrinti ir didinti miškų 
išsaugojimą ir atsparumą, taip pat miško 
ekosisteminių ir klimato srities paslaugų 
teikimą; paramos atsinaujinančiųjų išteklių 
energetikai ir bioekonomikai priemones ir 
investicijas;

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Paryžiaus susitarimą, taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. Tam 
tikrą valstybių narių nustatytą dydžio ribą
viršijančių ūkių atveju intervencinės
priemonės turėtų būti grindžiamos 
miškotvarkos planais arba lygiavertėmis 
priemonėmis ir gali apimti miško plotų 
plėtrą ir tvarią miškotvarką, įskaitant miško 
veisimą ir agrarinės miškininkystės sistemų 
kūrimą bei atkūrimą; miškų išteklių 
apsaugą, atkūrimą ir gerinimą, 
atsižvelgiant į prisitaikymo poreikius; 
investicijas, daromas siekiant užtikrinti ir 
didinti miškų išsaugojimą ir atsparumą, 
taip pat miško ekosisteminių ir klimato 
srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

Or. en
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Pagrindimas

Reference to the Paris Agreement would better reflect the overall aim to address the 
importance between the long-term climate goals and forestry measures rather than a 
reference to one EU Regulation, namely the LULUCF. In order to avoid increased burden 
and exclusion of small-scaled forest holdings, compulsory forest management plans or 
equivalent tools should be avoided for those beneficiaries. Sustainable forest management 
principles as defined by the Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe of 
1993 are verified through the implementation of national or regional legislations, or 
voluntary systems. Furthermore, in many Member States, forest owners and forest authorities 
use digital forest information and Geographic Information Systems which provide accurate 
information on forest resources, environment and management activities.

Pakeitimas 816
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą, 
įvairinimą ir atsparumą, taip pat miško 
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klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

ekosisteminių ir klimato srities paslaugų 
teikimą; paramos atsinaujinančiųjų išteklių 
energetikai ir bioekonomikai priemones ir 
investicijas;

Or. en

Pakeitimas 817
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės gali apimti miško 
plotų plėtrą ir perspektyvinę tvarią 
miškotvarką, įskaitant miško veisimą, 
gaisrų prevenciją ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

Or. en



PE629.665v01-00 114/186 AM\1167704LT.docx

LT

Pakeitimas 818
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų 
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta 
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti 
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę 
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip 
pat reikėtų teikti paramą ūkininkams 
siekiant padėti įveikti nepalankias sąlygas 
upių baseinų teritorijose dėl Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Parama 
turėtų būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas.
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ 
teritorijų poreikius valstybės narės turėtų 

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines 
kliūtis turėtų būti toliau taikoma 2014–
2020 m. nustatyta kaimo plėtros politika. 
Taip pat reikėtų teikti paramą ūkininkams 
siekiant padėti įveikti nepalankias sąlygas 
upių baseinų teritorijose dėl Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Parama 
turėtų būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti suderinti su 
atitinkamais privalomais standartais ir 
reikalavimais. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas;
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atsižvelgti visame savo BŽŪP 
strateginiame plane;

Or. en

Pagrindimas

„Natura 2000“ vietovės yra itin svarbios biologinės įvairovės apsaugai, tad joms reikia skirti 
atskirą konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 819
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų 
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta 
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti 
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę 
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines 
kliūtis turėtų būti toliau taikoma 2014–
2020 m. nustatyta kaimo plėtros politika. 
Siekiant didinti BŽŪP kuriamą Sąjungos 
pridėtinę vertę aplinkai ir stiprinti BŽŪP 
sąveikas su gamtai ir biologinei įvairovei 
skirtų investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
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būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas 
ir kad kartu strateginiuose planuose būtų 
suteikta pakankamai lankstumo, kad būtų 
lengviau užtikrinti įvairių intervencinių 
priemonių papildomumą. Be to, į 
konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

Or. en

Pakeitimas 820
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų 
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta 
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti 
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę 
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines 
kliūtis turėtų būti toliau taikoma 2014–
2020 m. nustatyta kaimo plėtros politika. 
Siekiant didinti BŽŪP kuriamą Sąjungos 
pridėtinę vertę aplinkai ir stiprinti BŽŪP 
sąveikas su gamtai ir biologinei įvairovei 
skirtų investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
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ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas 
ir kad kartu strateginiuose planuose būtų 
suteikta pakankamai lankstumo, kad būtų 
lengviau užtikrinti įvairių intervencinių 
priemonių papildomumą. Be to, į 
konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

Or. en

Pakeitimas 821
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų 
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta 
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti 
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę 
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines 
kliūtis turėtų būti toliau taikoma 2014–
2020 m. nustatyta kaimo plėtros politika. 
Siekiant didinti BŽŪP kuriamą Sąjungos 
pridėtinę vertę aplinkai ir stiprinti BŽŪP 
sąveikas su gamtai ir biologinei įvairovei 
skirtų investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
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kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ 
teritorijų poreikius valstybės narės turėtų 
atsižvelgti visame savo BŽŪP 
strateginiame plane;

nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas 
ir kad kartu strateginiuose planuose būtų 
suteikta pakankamai lankstumo, kad būtų 
lengviau užtikrinti įvairių intervencinių 
priemonių papildomumą. Be to, 
konkrečių „Natura 2000“ teritorijų 
poreikių valstybės narės turėtų paisyti
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

Or. en

Pakeitimas 822
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų 

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines 
kliūtis turėtų būti toliau taikoma 2014–
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būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta 
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti 
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę 
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

2020 m. nustatyta kaimo plėtros politika, 
taip pat, jei reikia, galima įtraukti naujas 
priemones. Siekiant didinti BŽŪP kuriamą 
Sąjungos pridėtinę vertę aplinkai ir stiprinti 
BŽŪP sąveikas su gamtai ir biologinei 
įvairovei skirtų investicijų finansavimu, 
būtina toliau taikyti atskirą priemonę, kuria 
siekiama kompensuoti paramos gavėjams 
už nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

Or. en

Pakeitimas 823
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
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teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų 
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta 
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti 
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę 
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių, įskaitant izoliuotas arba 
sunkiai pasiekiamas vietoves. Išmokoms 
už gamtines kliūtis turėtų būti toliau 
taikoma 2014–2020 m. nustatyta kaimo 
plėtros politika. Siekiant didinti BŽŪP 
kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę aplinkai 
ir stiprinti BŽŪP sąveikas su gamtai ir 
biologinei įvairovei skirtų investicijų 
finansavimu, būtina toliau taikyti atskirą 
priemonę, kuria siekiama kompensuoti 
paramos gavėjams už nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl „Natura 2000“ direktyvų 
ir Vandens pagrindų direktyvos 
įgyvendinimo. Todėl reikėtų toliau teikti 
paramą ūkininkams ir miškų valdytojams, 
padedant jiems įveikti konkrečias 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
Direktyvos 2009/147/EB ir Direktyvos 
92/43/EEB įgyvendinimo, ir kad jie 
prisidėtų prie veiksmingo „Natura 2000“ 
teritorijų valdymo. Taip pat reikėtų teikti 
paramą ūkininkams siekiant padėti įveikti 
nepalankias sąlygas upių baseinų 
teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas.
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

Or. ro

Pakeitimas 824
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
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40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų 
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta 
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti 
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę 
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių, įskaitant didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo vietoves. Išmokoms 
už gamtines kliūtis turėtų būti toliau 
taikoma 2014–2020 m. nustatyta kaimo 
plėtros politika. Siekiant didinti BŽŪP 
kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę aplinkai 
ir stiprinti BŽŪP sąveikas su gamtai ir 
biologinei įvairovei skirtų investicijų 
finansavimu, būtina toliau taikyti atskirą 
priemonę, kuria siekiama kompensuoti 
paramos gavėjams už nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl „Natura 2000“ direktyvų 
ir Vandens pagrindų direktyvos 
įgyvendinimo. Todėl reikėtų toliau teikti 
paramą ūkininkams ir miškų valdytojams, 
padedant jiems įveikti konkrečias 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
Direktyvos 2009/147/EB ir Direktyvos 
92/43/EEB įgyvendinimo, ir kad jie 
prisidėtų prie veiksmingo „Natura 2000“ 
teritorijų valdymo. Taip pat reikėtų teikti 
paramą ūkininkams siekiant padėti įveikti 
nepalankias sąlygas upių baseinų 
teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

Or. en
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Pakeitimas 825
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų 
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta 
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti 
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę 
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo „Natura 
2000“ teritorijų valdymo. Taip pat reikėtų 
teikti paramą ūkininkams siekiant padėti 
įveikti nepalankias sąlygas upių baseinų 
teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių, įskaitant salų regionus. 
Išmokoms už gamtines ar kitokias vietovei 
būdingas kliūtis turėtų būti toliau taikoma 
2014–2020 m. nustatyta kaimo plėtros 
politika. Siekiant didinti BŽŪP kuriamą 
Sąjungos pridėtinę vertę aplinkai ir stiprinti 
BŽŪP sąveikas su gamtai ir biologinei 
įvairovei skirtų investicijų finansavimu, 
būtina toliau taikyti atskirą priemonę, kuria 
siekiama kompensuoti paramos gavėjams 
už nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo „Natura 
2000“ teritorijų valdymo. Taip pat reikėtų 
teikti paramą ūkininkams siekiant padėti 
įveikti nepalankias sąlygas upių baseinų 
teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;
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Or. es

Pakeitimas 826
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų kliūčių. Išmokoms už gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis turėtų 
būti toliau taikoma 2014–2020 m. nustatyta 
kaimo plėtros politika. Siekiant didinti 
BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę vertę 
aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Taip pat 
reikėtų teikti paramą ūkininkams siekiant 
padėti įveikti nepalankias sąlygas upių 
baseinų teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 

(40) siekiant užtikrinti teisingas pajamas 
ir žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungos teritorijoje, valstybės narės gali 
teikti paramą ūkininkams tose vietovėse, 
kuriose esama gamtinių ir kitokių vietovei 
būdingų (pvz. ekonominių, socialinių ir 
kt.) kliūčių. Išmokoms už gamtines kliūtis 
turėtų būti toliau taikoma 2014–2020 m. 
nustatyta kaimo plėtros politika. Siekiant 
didinti BŽŪP kuriamą Sąjungos pridėtinę 
vertę aplinkai ir stiprinti BŽŪP sąveikas su 
gamtai ir biologinei įvairovei skirtų 
investicijų finansavimu, būtina toliau 
taikyti atskirą priemonę, kuria siekiama 
kompensuoti paramos gavėjams už 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
„Natura 2000“ direktyvų ir Vandens 
pagrindų direktyvos įgyvendinimo. Todėl 
reikėtų toliau teikti paramą ūkininkams ir 
miškų valdytojams, padedant jiems įveikti 
konkrečias nepalankias sąlygas, 
susidariusias dėl Direktyvos 2009/147/EB 
ir Direktyvos 92/43/EEB įgyvendinimo, ir 
kad jie prisidėtų prie veiksmingo „Natura 
2000“ teritorijų valdymo. Taip pat reikėtų 
teikti paramą ūkininkams siekiant padėti 
įveikti nepalankias sąlygas upių baseinų 
teritorijose dėl Vandens pagrindų 
direktyvos įgyvendinimo. Parama turėtų 
būti siejama su konkrečiais BŽŪP 
strateginiuose planuose aprašytais 
reikalavimais, kurie turi būti griežtesni 
negu atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai. Valstybės narės taip pat 
turėtų užtikrinti, kad dėl tokių išmokų 
ūkininkai negautų dvigubo finansavimo 
kartu su parama pagal ekologines sistemas. 
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Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

Be to, į konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

Or. en

Pakeitimas 827
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) vietovės, kuriose esama gamtinių 
kliūčių, pavyzdžiui, kalnų regionai, dėl 
savo pobūdžio nuolat patiria sunkumų, 
dėl to tampa vis mažiau patrauklios juose 
liekantiems ir (arba) dirbantiems 
asmenims, tad gyventojų juose mažėja ir 
gyventojai senėja. Tikslinės priemonės, 
kuriomis gamintojai gali pasinaudoti šiuo 
metu, dažnai yra nepatrauklios dėl 
biurokratinių ir administracinių 
priežasčių. Kad šios tendencijos 
nebesitęstų ir kartu kaimo regionuose 
būtų išsaugotos ir (arba) kuriamos darbo 
vietos, valstybėms narėms reikėtų suteikti 
galimybę įvesti ir taikyti bendrą sąvoką 
„šeimos ūkis“, kuris šiuose regionuose 
atitiktų šeimos valdomą MVĮ, 
atsižvelgiant į gyvulių skaičių, dirbamą 
žemę, ganyklas ir auginamų kultūrų, 
kurias galima remti pagal BŽŪP, skaičių;

Or. en

Pakeitimas 828
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) siekiant didinti BŽŪP kuriamą 
Sąjungos pridėtinę vertę aplinkai ir 
stiprinti BŽŪP sąveikas su gamtai ir 
biologinei įvairovei skirtų investicijų 
finansavimu, būtina toliau taikyti atskirą 
priemonę, kuria siekiama kompensuoti 
paramos gavėjams už nepalankias 
sąlygas, susidariusias dėl „Natura 2000“ 
direktyvų ir Vandens pagrindų direktyvos 
įgyvendinimo. Todėl reikėtų toliau teikti 
paramą ūkininkams ir miškų valdytojams, 
padedant jiems įveikti konkrečias 
nepalankias sąlygas, susidariusias dėl 
Direktyvos 2009/147/EB ir Direktyvos 
92/43/EEB įgyvendinimo, ir taip 
prisidedant prie veiksmingo 
„Natura 2000“ teritorijų valdymo. Be to, į 
konkrečius „Natura 2000“ teritorijų 
poreikius valstybės narės turėtų atsižvelgti 
visame savo BŽŪP strateginiame plane;

Or. en

Pagrindimas

„Natura 2000“ vietovės yra itin svarbios biologinės įvairovės apsaugai, tad joms reikia skirti 
atskirą konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 829
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms, kuriomis 
siekiama sustiprinti ūkio atsparumą ir 
įvairinti jo veiklą. Tokios investicijos gali 
būti, inter alia, skirtos įrangai, kuri padėtų 
pertvarkyti gamybą pagal kintančią 
vartotojų paklausą, su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
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gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, nematerialiojo turto tyrimus ir 
investicijas į nematerialųjį turtą, 
susijusias su kaimų, kaimo kraštovaizdžio 
ir didelės gamtinės vertės vietovių 
kultūrinio ir gamtinio paveldo, įskaitant 
su tuo susijusius socialinius –
ekonominius aspektus, išsaugojimu, 
atkūrimu ir atnaujinimu; kaimo vietovių 
savivaldybių bei kaimų ir jų pagrindinių 
paslaugų plėtros planų, apsaugos ir 
valdymo planų, susijusių su „Natura 
2000“ vietovėmis ir kitomis didelės 
gamtinės vertės vietovėmis, rengimą ir 
atnaujinimą, siekiant pagerinti gyvenimo 
kokybę ir tų gyvenviečių aplinkos 
apsaugos veiklos rezultatus, taip pat
energijos ir vandens tiekimą ir taupymą 
Siekiant geriau užtikrinti, kad BŽŪP 
strateginiai planai derėtų su Sąjungos 
tikslais, taip pat užtikrinti vienodas sąlygas 
valstybėms narėms, į šį reglamentą 
įtraukiamas vengtinų investicijų sričių 
sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 830
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
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miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Investicijos į ūkių infrastruktūrą 
turėtų būti leidžiamos tik tada, jei atitinka 
du kriterijus: įrodoma, kad jos daro 
teigiamą poveikį ir šio reglamento 6 
straipsnyje išdėstytų konkrečių aplinkos 
apsaugos, klimato ir biologinės įvairovės 
tikslų įgyvendinimui, ir žemės ūkio valdos 
vykdomo verslo padėčiai. Be to, siekiant
geriau užtikrinti, kad BŽŪP strateginiai 
planai derėtų su Sąjungos tikslais, taip pat 
užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms 
narėms, į šį reglamentą įtraukiamas 
vengtinų investicijų sričių sąrašas;

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio GD duomenimis, investicijos į fizinį turtą šiuo metu sudaro beveik 23 % ES 28 
valstybių narių kaimo plėtros išlaidų. Pagrindo naudoti viešąsias lėšas ūkio vykdomo verslo 
padėčiai pagerinti yra mažai, nebent tuo pačiu tai padeda siekti 6 straipsnyje išdėstytų tikslų, 
susijusių su aplinkos apsauga, klimatu arba biologine įvairove.

Pakeitimas 831
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Ypač reikėtų skatinti inovatyvias 
investicijas, skirtas pereiti prie
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Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

ekonomiškai ir aplinkos požiūriu 
veiksmingų sistemų, tokių kaip 
skaitmeninis ūkininkavimas, taususis 
arba darnus žemės ūkis. Siekiant geriau 
užtikrinti, kad BŽŪP strateginiai planai 
derėtų su Sąjungos tikslais, taip pat 
užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms 
narėms, į šį reglamentą įtraukiamas 
vengtinų investicijų sričių sąrašas;

Or. fr

Pakeitimas 832
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms, skirtoms 
ūkių ir ne tik ūkių atsparumo ir 
įvairinimo didinimui. Tokios investicijos 
gali būti, inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
agrarinės miškininkystės prisitaikymu prie 
klimato kaitos susijusiai infrastruktūrai, 
įskaitant smulkiųjų ir vidutinių ūkininkų
prieigą prie ūkių žemės, visada vengiant 
žemės grobstymo, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas. Turi būti 
nustatyta šių investicijų vienam ūkiui 
riba, kad didelės sumos nebūtų 
sutelkiamos mažame ūkių skaičiuje;

Or. es
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Pakeitimas 833
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą, pritaikytas sėklas ir gyvulių 
veisles didesniam efektyvumui užtikrinti. 
Siekiant geriau užtikrinti, kad BŽŪP 
strateginiai planai derėtų su Sąjungos 
tikslais, taip pat užtikrinti vienodas sąlygas 
valstybėms narėms, į šį reglamentą 
įtraukiamas vengtinų investicijų sričių 
sąrašas ir orientacinis įgyvendintinų 
investicijų sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 834
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
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miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą ir vandens kokybės apsaugą. 
Siekiant geriau užtikrinti, kad BŽŪP 
strateginiai planai derėtų su Sąjungos 
tikslais, taip pat užtikrinti vienodas sąlygas 
valstybėms narėms, į šį reglamentą 
įtraukiamas vengtinų investicijų sričių 
sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 835
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių 
ir miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, energijos ir vandens 
tiekimui ir taupymui, agrarinės 
miškininkystės praktikai, gyvūnų 
susirgimų ir ligų prevencijai ir perėjimui 
prie tvaresnės žemės ūkio praktikos. 
Siekiant geriau užtikrinti, kad BŽŪP 
strateginiai planai derėtų su Sąjungos 
tikslais, taip pat užtikrinti vienodas sąlygas 
valstybėms narėms, į šį reglamentą 
įtraukiamas vengtinų investicijų sričių 
sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 836
Miguel Viegas



AM\1167704LT.docx 131/186 PE629.665v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, reikia nustatyti viršutinę 
šių investicijų ribą, kad paramos gavėjų 
būtų kuo daugiau;

Or. pt

Pakeitimas 837
Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio, 
sodininkystės ir miškininkystės plėtra, 
modernizavimu ar prisitaikymu prie 
klimato kaitos susijusiai infrastruktūrai, 
įskaitant prieigą prie ūkių ir miškų žemės, 
žemės konsolidavimą ir gerinimą, agrarinės 
miškininkystės praktiką, energijos ir 
vandens tiekimą ir taupymą. Siekiant 
geriau užtikrinti, kad BŽŪP strateginiai 
planai derėtų su Sąjungos tikslais, taip pat 
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vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

užtikrinti vienodas sąlygas valstybėms 
narėms, į šį reglamentą įtraukiamas 
vengtinų investicijų sričių sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 838
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių 
ir miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant žemės 
konsolidavimą ir gerinimą, agrarinės 
miškininkystės praktikos sukūrimą, 
energijos ir vandens taupymo sistemų 
įrengimą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

Or. en

Pakeitimas 839
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) investuodamos į infrastruktūrą, 
paslaugas ir žinių bei įgūdžių įgijimą, 
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valstybės narės turėtų apsvarstyti 
galimybę į savo strateginius planus 
įtraukti reikalingos infrastruktūros, kuri 
atitiktų vietos plėtros strategiją ir būtų 
pritaikyta prie kaimo vietovių moterų 
poreikių, sukūrimą. Tokia infrastruktūra 
turėtų būti siekiama suteikti reikiamą 
pagalbą ir paramą moterų įgalinimui ir jų 
užimtumo skatinimui. Siekiant sumažinti 
vyrų ir moterų užimtumo skirtumus ir 
padidinti moterų užimtumą, valstybių 
narių strateginiuose planuose turi būti 
skatinama plėtoti tokią politiką, kuria 
būtų siekiama derinti profesinį ir 
asmeninį gyvenimą. Priežiūros paslaugų 
plėtra ir susijusios infrastruktūros 
kūrimas prie to gali labai prisidėti.
Parama šiai ir panašioms priemonėms 
gali būti finansuojama pagal moterų 
įgalinimo kaimo vietovėse paprogramę, o 
šiuo tikslu gali būti kartu naudojamos 
„InvestEU“ ir ESF + programos;

Or. hr

Pakeitimas 840
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) atsižvelgdamos į žemės ūkio 
sektoriuje vykstančią skaitmeninimo 
plėtrą, valstybės narės gali sukurti 
paprogramę, pagal kurią kaimo vietovėse 
būtų atnaujinami skaitmeniniai įgūdžiai, 
ir imtis kitų priemonių, kad sumažintų 
skaitmeninį kartų atotrūkį – kaimo 
vietovėse moterims sukurti palankesnes 
prieigos prie mokymosi visą gyvenimą ir 
profesinio ir dalykinio mokymo sąlygas;

Or. en
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Pakeitimas 841
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų 
ūkininkų ir naujų žemės ūkio sektoriaus 
dalyvių, kurių rizika didesnė, galimybes 
naudotis finansinėmis priemonėmis, 
reikėtų skatinti naudotis „InvestEU“ 
garantija ir derinti dotacijas su 
finansinėmis priemonėmis. Kadangi 
finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai 
skiriasi dėl skirtumų, susijusių su 
galimybėmis gauti finansavimą, bankų 
sektoriaus raida, rizikos kapitalo 
prieinamumu, viešojo administravimo 
institucijų informuotumu ir galimų 
paramos gavėjų buvimu, valstybės narės 
turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 842
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų 

Išbraukta.
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ūkininkų ir naujų žemės ūkio sektoriaus 
dalyvių, kurių rizika didesnė, galimybes 
naudotis finansinėmis priemonėmis, 
reikėtų skatinti naudotis „InvestEU“ 
garantija ir derinti dotacijas su 
finansinėmis priemonėmis. Kadangi 
finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai 
skiriasi dėl skirtumų, susijusių su 
galimybėmis gauti finansavimą, bankų 
sektoriaus raida, rizikos kapitalo 
prieinamumu, viešojo administravimo 
institucijų informuotumu ir galimų 
paramos gavėjų buvimu, valstybės narės 
turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

Or. en

Pakeitimas 843
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis. 
Kadangi finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi 
dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis 
gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų sukurti 
sąlygas naudotis „InvestEU“ garantija ir 
derinti dotacijas su finansinėmis 
priemonėmis, bet kartu laikytis apdairaus 
skolinimo normų ir stabdyti netvarų 
skolinimąsi. Kadangi finansinių priemonių 
naudojimas įvairiose valstybėse narėse 
nemažai skiriasi dėl skirtumų, susijusių su 
galimybėmis gauti finansavimą, bankų 
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galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

sektoriaus raida, rizikos kapitalo 
prieinamumu, viešojo administravimo 
institucijų informuotumu ir galimų 
paramos gavėjų buvimu, valstybės narės 
turėtų BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
tinkamas siektinas reikšmes, paramos 
gavėjus ir lengvatines sąlygas, taip pat 
kitas galimas tinkamumo finansuoti 
taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu neskatinti netvaraus skolinimo, dėl kurio sumažėtų ūkių verslo perspektyvumas.

Pakeitimas 844
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis. 
Kadangi finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi 
dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis 
gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansavimu, reikėtų skatinti derinti 
dotacijas ir kitus viešojo finansavimo 
srautus. Kadangi finansinių priemonių 
naudojimas įvairiose valstybėse narėse 
nemažai skiriasi dėl skirtumų, susijusių su 
galimybėmis gauti finansavimą, bankų 
sektoriaus raida, rizikos kapitalo 
prieinamumu, viešojo administravimo 
institucijų informuotumu ir galimų 
paramos gavėjų buvimu, valstybės narės 
privalo užtikrinti, kad ūkininkai turėtų 
įvairių galimybių ir jiems nereikėtų 
naudotis finansinėmis priemonėmis. Tais 
atvejais, kai ūkininkai naudojasi 
finansinėmis priemonėmis, jiems būtina
suteikti lengvatines sąlygas ir lanksčiau 
taikyti tinkamumo finansuoti taisykles;
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Or. en

Pakeitimas 845
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis. 
Kadangi finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi 
dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis 
gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis, 
pirmenybę toliau teikiant negrąžintinoms 
dotacijoms. Kadangi finansinių priemonių 
naudojimas įvairiose valstybėse narėse 
nemažai skiriasi dėl skirtumų, susijusių su 
galimybėmis gauti finansavimą, bankų 
sektoriaus raida, rizikos kapitalo 
prieinamumu, viešojo administravimo 
institucijų informuotumu ir galimų 
paramos gavėjų buvimu, valstybės narės 
turėtų BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
tinkamas siektinas reikšmes, paramos 
gavėjus ir lengvatines sąlygas, taip pat 
kitas galimas tinkamumo finansuoti 
taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Finansinės priemonės ir „InvestEU“ garantija tik papildo negrąžintinų dotacijų sistemą, bet 
jos nepakeičia.

Pakeitimas 846
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis. 
Kadangi finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi 
dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis 
gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, taip pat gamintojų, 
veikiančių vietovėse, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis ir 
sukurti tam palankesnes sąlygas. Kadangi 
finansinių priemonių naudojimas įvairiose 
valstybėse narėse nemažai skiriasi dėl 
skirtumų, susijusių su galimybėmis gauti 
finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

Or. en

Pakeitimas 847
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis. 

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, visose 
valstybėse narėse reikėtų skatinti naudotis 
„InvestEU“ garantija ir derinti dotacijas su 
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Kadangi finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi 
dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis 
gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

finansinėmis priemonėmis. Kadangi 
finansinių priemonių naudojimas įvairiose 
valstybėse narėse nemažai skiriasi dėl 
skirtumų, susijusių su galimybėmis gauti 
finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

Or. en

Pakeitimas 848
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis. 
Kadangi finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi 
dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis 
gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų, 
reikėtų skatinti naudotis „InvestEU“ 
garantija ir derinti dotacijas su 
finansinėmis priemonėmis. Kadangi 
finansinių priemonių naudojimas įvairiose 
valstybėse narėse nemažai skiriasi dėl 
skirtumų, susijusių su galimybėmis gauti 
finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

Or. nl
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Pagrindimas

Jaunųjų ūkininkų biudžetą naudojant kitoms grupėms, tai neturi prieštarauti su žemės ūkio 
sektoriaus atstovų senėjimu susijusiai politikai. Todėl turime pasirūpinti, kad kiekvienai 
tikslinei grupei būtų parengtos atskiros priemonės.

Pakeitimas 849
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis. 
Kadangi finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi 
dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis 
gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų, 
moterų ir naujų žemės ūkio sektoriaus 
dalyvių, kurių rizika didesnė, galimybes 
naudotis finansinėmis priemonėmis, 
reikėtų skatinti naudotis „InvestEU“ 
garantija ir derinti dotacijas su 
finansinėmis priemonėmis. Kadangi 
finansinių priemonių naudojimas įvairiose 
valstybėse narėse nemažai skiriasi dėl 
skirtumų, susijusių su galimybėmis gauti 
finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

Or. en

Pakeitimas 850
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) atsižvelgiant į tai, kad Sąjungos 
žemės ūkio sektoriaus ekonominiai 
rezultatai prastėja, o daugelyje sričių 
didėja konkurencingumo skirtumai, 
didesnį dėmesį reikėtų skirti tam, kad 
dalis EŽŪFKP kiekvienai valstybei narei 
skirto finansavimo būtų nukreipta 
Sąjungos žemės ūkio valdų 
konkurencingumo, pelningumo ir 
atsparumo didinimo priemonėms 
finansuoti;

Or. fr

Pakeitimas 851
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams
vis dar kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų 
gauti žemės, didelių kainų ir ribotų 
galimybių gauti kreditą. Jų verslui didesnę 
grėsmę kelia kainų (tiek žaliavų, tiek 
produkcijos kainų) nepastovumas, jie taip 
pat turi didelių poreikių mokytis, įgyti 
verslumo ir rizikos valdymo įgūdžių. Todėl 
būtina toliau remti naujo verslo ir naujų 
ūkių kūrimą. Valstybės narės turėtų 
vadovautis strateginiu požiūriu ir nustatyti 
aiškią ir nuoseklią intervencinių priemonių 
grupę, skirtą kartų kaitai remti pagal 
konkretų tam skirtą tikslą. Šiuo tikslu 
valstybės narės gali savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti 
lengvatines sąlygas, kuriomis finansinėmis 
priemonėmis gali naudotis jaunieji 
ūkininkai ir nauji žemės ūkio sektoriaus 
dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP strateginiame 
plane rezervuoti tam skirtą bent 2 % 
metinio tiesioginių išmokų paketo dydžio 

(43) kaip nurodyta Europos 
Parlamento pranešime dėl jauniesiems 
ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių 
įgyvendinimo ES po 2013 m. reformos, 
jauniesiems ūkininkams vis dar kyla 
nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti žemės, 
didelių kainų ir ribotų galimybių gauti 
kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę kelia 
kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos kainų) 
nepastovumas, jie taip pat turi didelių 
poreikių mokytis, įgyti verslumo ir rizikos 
valdymo įgūdžių. Profesinis mokymas yra 
pagrindinė priemonė, padedanti 
ūkininkams įgyvendinti inovacijas ir 
diegti naujas technologijas, kurios, savo 
ruožtu, padeda didinti jų 
konkurencingumą ir tvarumą. Todėl 
būtina toliau remti naujo verslo ir naujų 
ūkių kūrimą. Valstybės narės turėtų 
vadovautis strateginiu požiūriu ir nustatyti 
aiškią ir nuoseklią intervencinių priemonių 
grupę, skirtą kartų kaitai remti pagal 
konkretų tam skirtą tikslą. Intervencinės 
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sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR padidinti 
didžiausią galimą jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramos 
sumą ir numatyti, kad šią paramą galima 
gauti ir pagal finansinę priemonę arba 
kartu naudojantis ir šia paramos forma;

priemonės bus tinkama galimybė tik tada, 
jeigu duos jauniesiems ūkininkams 
aiškios ir pastovios tiesioginės naudos 
pradedant arba plėtojant savo verslą. Šiuo 
tikslu valstybės narės gali savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti 
lengvatines sąlygas, kuriomis finansinėmis 
priemonėmis gali naudotis jaunieji 
ūkininkai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 4 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

Or. en

Pagrindimas

Mano pranešime dėl jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimo ES po 
2013 m. reformos, kuriam pritarta 2018 m. gegužės 29 d. plenariniame posėdyje, pažymėta, 
kokių sunkumų patiria jaunieji ūkininkai pradėdami ir vykdydami savo veiklą žemės ūkio 
sektoriuje. Todėl pagrįsta tai paminėti pagrindiniame teisės akte, nes jis yra patikimas šaltinis 
teisės aktų leidėjams. Taip pat raginu jauniesiems ūkininkams rezervuoti didesnę sumą, ne 
mažiau kaip 4 proc. išmokų paketo.

Pakeitimas 852
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Profesinis 
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toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

mokymas yra pagrindinė priemonė, 
padedanti ūkininkams įgyvendinti 
inovacijas ir diegti naujas technologijas, 
kurios, savo ruožtu, padeda didinti jų 
konkurencingumą ir tvarumą. Todėl 
būtina toliau remti naujo verslo ir naujų 
ūkių kūrimą. Valstybės narės turėtų 
vadovautis strateginiu požiūriu ir nustatyti 
aiškią ir nuoseklią intervencinių priemonių 
grupę, skirtą kartų kaitai remti pagal 
konkretų tam skirtą tikslą. Tokios 
intervencinės priemonės bus tinkama 
galimybė tik tada, jeigu duos jauniesiems 
ūkininkams aiškios ir pastovios 
tiesioginės naudos pradedant arba 
plėtojant savo verslą. Šiuo tikslu valstybės 
narės gali savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatyti lengvatines sąlygas, 
kuriomis finansinėmis priemonėmis gali 
naudotis jaunieji ūkininkai ir nauji žemės 
ūkio sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane rezervuoti tam 
skirtą bent 2 % metinio tiesioginių išmokų 
paketo dydžio sumą. Reikėtų iki 
100 000 EUR padidinti didžiausią galimą 
jaunųjų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo 
verslo kūrimo paramos sumą ir numatyti, 
kad šią paramą galima gauti ir pagal 
finansinę priemonę arba kartu naudojantis 
ir šia paramos forma;

Or. en

Pakeitimas 853
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
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kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma. Trečdalį šios sumos taip 
pat galima skirti ūkininkų ankstyvo 
išėjimo į pensiją sistemoms, nes taip būtų 
spartinama ir kartų kaita;

Or. en

Pakeitimas 854
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl ribojančių 
jaunojo ūkininko apibrėžties kriterijų, dėl 
to jie negali dalyvauti paramos sistemose, 
gauna mažą grąžą rinkoje, patiria
sunkumų gauti žemės, moka dideles 
žaliavų kainas, jiems sunku gauti kreditą. 
Jų verslui didesnę grėsmę kelia kainų (tiek 
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toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

žaliavų, tiek produkcijos kainų) 
nepastovumas, jie taip pat turi didelių 
poreikių mokytis, įgyti verslumo ir rizikos 
valdymo įgūdžių. Todėl būtina toliau remti 
naujo verslo ir naujų ūkių kūrimą. 
Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant ankstesnes BŽŪP reformas jauniesiems ūkininkams skirtos sistemos buvo 
pernelyg ribojančios, dėl to ūkininkams nebuvo leidžiama jose dalyvauti.

Pakeitimas 855
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
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didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma.

didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
ūkininkai ir nauji žemės ūkio sektoriaus 
dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP strateginiame 
plane rezervuoti tam skirtą bent 4 % 
metinio tiesioginių išmokų paketo dydžio 
sumą. Naujiems sektoriaus dalyviams, 
atitinkamiems jaunųjų ūkininkų sąlygas, 
valstybės narės gali rezervuoti papildomas 
lėšas, kurios nėra skirtos jauniesiems 
ūkininkams. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo paramos sumą ir 
numatyti, kad šią paramą galima gauti ir 
pagal finansinę priemonę arba kartu 
naudojantis ir šia paramos forma.

Or. nl

Pagrindimas

Jaunųjų ūkininkų biudžetą naudojant kitoms grupėms, tai neturi prieštarauti su žemės ūkio 
sektoriaus atstovų senėjimu susijusiai politikai.

Pakeitimas 856
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
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rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą ir lygiateisį jaunųjų ūkininkų 
dalyvavimą esamų įmonių veikloje. 
Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

Or. de

Pakeitimas 857
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti jaunimą, kad jis kurtų naujus 
ūkius. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
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skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 4 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo paramos sumą ir 
numatyti, kad šią paramą galima gauti ir 
pagal finansinę priemonę arba kartu 
naudojantis ir šia paramos forma;

Or. hr

Pagrindimas

Reglamente reikia aiškiau atskirti jaunuosius ir naujus ūkininkus, taip pat aiškiau atskirti 
kiekvienai grupei skirtus intervencines priemones ir aiškiau suskirstyti finansinius paketus.

Pakeitimas 858
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
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gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis programomis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, taip pat paskatas 
taikyti ūkių partnerystės modelius ir turėtų 
savo BŽŪP strateginiame plane rezervuoti 
tam skirtą bent 3 % metinio tiesioginių 
išmokų paketo dydžio sumą. Reikėtų iki 
100 000 EUR padidinti didžiausią galimą 
jaunųjų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo 
verslo kūrimo paramos sumą ir numatyti, 
kad šią paramą galima gauti ir pagal 
finansinę priemonę arba kartu naudojantis 
ir šia paramos forma;

Or. en

Pakeitimas 859
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 

(43) jauniesiems ūkininkams, moterims 
ūkininkėms ir naujiems žemės ūkio 
sektoriaus dalyviams vis dar kyla nemažai 
kliūčių dėl sunkumų gauti žemės, didelių 
kainų ir ribotų galimybių gauti kreditą. Jų 
verslui didesnę grėsmę kelia kainų (tiek 
žaliavų, tiek produkcijos kainų) 
nepastovumas, jie taip pat turi didelių 
poreikių mokytis, įgyti verslumo ir rizikos 
valdymo įgūdžių. Todėl būtina toliau remti 
naujo verslo ir naujų ūkių kūrimą. 
Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai, moterys ūkininkės ir 
nauji žemės ūkio sektoriaus dalyviai, ir 
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bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

turėtų savo BŽŪP strateginiame plane 
rezervuoti tam skirtą bent 2 % metinio 
tiesioginių išmokų paketo dydžio sumą. 
Reikėtų iki 100 000 EUR padidinti 
didžiausią galimą jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramos 
sumą ir numatyti, kad šią paramą galima 
gauti ir pagal finansinę priemonę arba 
kartu naudojantis ir šia paramos forma;

Or. en

Pakeitimas 860
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos prevencijos ir valdymo įgūdžių. 
Todėl būtina toliau remti naujo verslo ir 
naujų ūkių kūrimą. Valstybės narės turėtų 
vadovautis strateginiu požiūriu ir nustatyti 
aiškią ir nuoseklią intervencinių priemonių 
grupę, skirtą kartų kaitai remti pagal 
konkretų tam skirtą tikslą. Šiuo tikslu 
valstybės narės gali savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti
lengvatines sąlygas, kuriomis finansinėmis 
priemonėmis gali naudotis jaunieji 
ūkininkai ir nauji žemės ūkio sektoriaus 
dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP strateginiame 
plane rezervuoti tam skirtą bent 2 % 
metinio tiesioginių išmokų paketo dydžio 
sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR padidinti 
didžiausią galimą jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramos 
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paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

sumą ir numatyti, kad šią paramą galima 
gauti ir pagal finansinę priemonę arba 
kartu naudojantis ir šia paramos forma;

Or. en

Pakeitimas 861
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 3 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

Or. en
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Pagrindimas

Kalbant apie jaunesnių negu 40 metų amžiaus ūkininkų dalį, palyginti su visais ES ūkininkais, 
padėtis yra blogesnė, nei galime manyti. Todėl vienas pagrindinių mūsų tikslų turi būti 
veiksmingai remti mūsų jaunuosius ūkininkus. Bent 3 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio suma labiau atitiktų mūsų tikslus.

Pakeitimas 862
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 3 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

Or. ro
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Pakeitimas 863
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams
vis dar kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų 
gauti žemės, didelių kainų ir ribotų 
galimybių gauti kreditą. Jų verslui didesnę 
grėsmę kelia kainų (tiek žaliavų, tiek 
produkcijos kainų) nepastovumas, jie taip 
pat turi didelių poreikių mokytis, įgyti 
verslumo ir rizikos valdymo įgūdžių. Todėl 
būtina toliau remti naujo verslo ir naujų 
ūkių kūrimą. Valstybės narės turėtų 
vadovautis strateginiu požiūriu ir nustatyti 
aiškią ir nuoseklią intervencinių priemonių 
grupę, skirtą kartų kaitai remti pagal 
konkretų tam skirtą tikslą. Šiuo tikslu 
valstybės narės gali savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti 
lengvatines sąlygas, kuriomis finansinėmis 
priemonėmis gali naudotis jaunieji 
ūkininkai ir nauji žemės ūkio sektoriaus 
dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP strateginiame 
plane rezervuoti tam skirtą bent 2 %
metinio tiesioginių išmokų paketo dydžio 
sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR padidinti 
didžiausią galimą jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramos 
sumą ir numatyti, kad šią paramą galima 
gauti ir pagal finansinę priemonę arba 
kartu naudojantis ir šia paramos forma;

(43) jauniesiems ūkininkams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujų ūkių kūrimą. Valstybės 
narės turėtų vadovautis strateginiu požiūriu 
ir nustatyti aiškią ir nuoseklią intervencinių 
priemonių grupę, skirtą kartų kaitai remti 
pagal konkretų tam skirtą tikslą. Šiuo tikslu 
valstybės narės turėtų savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti 
lengvatines sąlygas, kuriomis 
konkrečiomis finansinėmis priemonėmis 
gali naudotis jaunieji ūkininkai ir nauji 
žemės ūkio sektoriaus dalyviai, ir turėtų 
savo BŽŪP strateginiame plane rezervuoti 
tam skirtą bent 4 % metinio tiesioginių 
išmokų paketo dydžio sumą. Reikėtų iki 
100 000 EUR padidinti didžiausią galimą 
jaunųjų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo 
verslo kūrimo paramos sumą ir numatyti, 
kad šią paramą galima gauti ir pagal 
konkrečią finansinę priemonę arba kartu 
naudojantis ir šia paramos forma;

Or. it

Pakeitimas 864
Alberto Cirio, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams
vis dar kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų 
gauti žemės, didelių kainų ir ribotų 
galimybių gauti kreditą. Jų verslui didesnę 
grėsmę kelia kainų (tiek žaliavų, tiek 
produkcijos kainų) nepastovumas, jie taip 
pat turi didelių poreikių mokytis, įgyti 
verslumo ir rizikos valdymo įgūdžių. Todėl 
būtina toliau remti naujo verslo ir naujų 
ūkių kūrimą. Valstybės narės turėtų 
vadovautis strateginiu požiūriu ir nustatyti 
aiškią ir nuoseklią intervencinių priemonių 
grupę, skirtą kartų kaitai remti pagal 
konkretų tam skirtą tikslą. Šiuo tikslu 
valstybės narės gali savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti 
lengvatines sąlygas, kuriomis finansinėmis 
priemonėmis gali naudotis jaunieji 
ūkininkai ir nauji žemės ūkio sektoriaus 
dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP strateginiame 
plane rezervuoti tam skirtą bent 2 % 
metinio tiesioginių išmokų paketo dydžio 
sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR padidinti 
didžiausią galimą jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramos 
sumą ir numatyti, kad šią paramą galima 
gauti ir pagal finansinę priemonę arba 
kartu naudojantis ir šia paramos forma;

(43) jauniesiems ūkininkams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujų ūkių kūrimą. Valstybės 
narės turėtų vadovautis strateginiu požiūriu 
ir nustatyti aiškią ir nuoseklią intervencinių 
priemonių grupę, skirtą kartų kaitai remti 
pagal konkretų tam skirtą tikslą. Šiuo tikslu 
valstybės narės turėtų savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti 
lengvatines sąlygas, kuriomis 
konkrečiomis finansinėmis priemonėmis 
gali naudotis jaunieji ūkininkai ir nauji 
žemės ūkio sektoriaus dalyviai, ir turėtų 
savo BŽŪP strateginiame plane rezervuoti 
tam skirtą bent 2 % metinio tiesioginių 
išmokų paketo dydžio sumą. Reikėtų iki 
100 000 EUR padidinti didžiausią galimą 
jaunųjų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo 
verslo kūrimo paramos sumą ir numatyti, 
kad šią paramą galima gauti ir pagal 
konkrečią finansinę priemonę arba kartu 
naudojantis ir šia paramos forma;

Or. it

Pakeitimas 865
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) nauji ūkininkai ir jų investicijos 
yra svarbus indėlis į kaimo vietovių 
ekonominę plėtrą, ypač dėl to, kad taip 
atgaivinamos retai apgyvendintos 
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vietovės. Nauji ūkininkai patiria 
sunkumų, susijusių su galimybėmis gauti 
žemės, turto kainomis ir galimybėmis 
gauti kreditą. Todėl itin svarbu toliau 
remti naujų ūkių steigimąsi. Valstybės 
narės turėtų vadovautis strateginiu 
požiūriu ir pasirinkti aiškias ir nuoseklias 
intervencines priemones, skirtas verslo 
plėtrai remti pagal konkretų tam skirtą 
tikslą;

Or. hr

Pagrindimas

Reglamente reikia aiškiau atskirti jaunuosius ir naujus ūkininkus, taip pat aiškiau atskirti 
kiekvienai grupei skirtus intervencines priemones ir aiškiau suskirstyti finansinius paketus.

Pakeitimas 866
Hilde Vautmans, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) reikia sustiprinti moterų vaidmenį 
ir padėtį žemės ūkio sektoriuje. Siekiant 
žemės ūkio sektoriuje užtikrinti didesnę 
lyčių lygybę, reikia skatinti moterų 
verslumą ir moterų dalyvavimą. Reikia 
sukurti sistemą, pagal kurią būtų 
gerinamas ir apsaugomas moterų teisinis 
ir socialinis statusas žemės ūkio 
sektoriuje – ir kaip moterų verslininkų, ir 
kaip moterų bendradarbiaujančių 
partnerių;

Or. en

Pakeitimas 867
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
43 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43b) pripažįstant visą gyvenimą 
trunkančio švietimo ir ūkininkų mokymo 
svarbą, įskaitant švietimą ir moterų 
mokymą kaimo vietovėse, ir atsižvelgiant į 
nuolat kintantį darbo rinkos pobūdį, 
reikėtų numatyti atitinkamas švietimo, 
mokymo ir perkvalifikavimo programas, 
kurios padėtų sumažinti moterų nedarbą 
kaimo vietovėse bei panaikinti moterų ir 
vyrų pajamų ir pensijų dydžio skirtumus;

Or. hr

Pakeitimas 868
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
43 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43c) kad paremtų moterų ir vyrų 
lygybės principą, valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti specialias sąlygas finansinėms 
priemonėms, susijusioms su kaimo 
moterų padėties ir jų verslo galimybių 
gerinimu. Todėl, jei reikia, jos turėtų 
apsvarstyti galimybę savo BŽŪP 
strateginiuose planuose suteikti prioritetą 
moterims, kad, inter alia, būtų užtikrinta 
geresnė prieiga prie žemės ūkio paskirties 
žemės ir kreditų ir skatinamas moterų 
verslumas, taip prisidedant prie to, kad 
tarp ūkių savininkų ir verslininkų būtų 
daugiau kaimo vietovių moterų;

Or. hr

Pakeitimas 869
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu. Siekiant rizikos 
valdymo priemones pritaikyti prie 
ūkininkų patiriamų iššūkių, visų pirma 
prie klimato kaitos, reikia į BŽŪP 
priemonių paketą įtraukti kompensacijas 
už išlaidas ir nuostolius, kuriuos 
ūkininkai patiria taikydami kovos su 
gyvūnų ligomis ir augalų kenkėjais 
priemones, taip pat nuostolius, kuriuos 
dėl išorinio ir nuo jų nepriklausančio 
užterštumo patiria ekologiniu 
ūkininkavimu besiverčiantys ūkininkai;

Or. fr

Pakeitimas 870
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. Šios 
priemonės taip pat turi apimti 
nacionalines sistemas, pagal kurias 
remiamos privačių pajamų stabilizavimo 
priemonės, skirtos pajamų nevienodumo 
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stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

klausimui spręsti, ir kurios įgyvendinamos 
nacionalinėmis žemės ūkio 
apmokestinimo priemonėmis. Savitarpio 
pagalbos fondų kategorija apima ir tuos 
fondus, kurių veikla susijusi su gamybos 
nuostolių kompensavimu, ir bendras bei 
konkrečių sektorių pajamų stabilizavimo 
priemones, siejamas su pajamų praradimu;

Or. en

Pakeitimas 871
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija 
apima ir tuos fondus, kurių veikla susijusi 
su gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas su klimatu ir sveikata susijusios 
rizikos valdymo priemones, turėtų būti 
išlaikytas savitarpio pagalbos fondai, 
finansuojami iš EŽŪFKP.

Or. es

Pakeitimas 872
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Esteban González Pons, Ramón Luis Valcárcel 
Siso

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
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kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu. Vis dėlto, būtina 
užtikrinti iš EŽŪFKP finansuojamų 
intervencinių priemonių suderinamumą 
su nacionalinėmis rizikos valdymo 
sistemomis;

Or. es

Pakeitimas 873
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo nuo 
nepalankių klimato reiškinių, kuriuos 
galima prilyginti gaivalinėms nelaimėms, 
nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ir 
augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio
įmokų kompensavimas ir savitarpio 
pagalbos fondai, finansuojami iš EŽŪFKP 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

Or. en

Pakeitimas 874
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
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44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP.
Savitarpio pagalbos fondų kategorija 
apima ir tuos fondus, kurių veikla susijusi 
su gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
reikėtų kurti viešąsias draudimo sistemas, 
kurios iš tiesų atitiktų sektoriaus 
poreikius, o ne būtų finansinio sektoriaus 
naudos šaltinis.

Or. pt

Pakeitimas 875
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP, o 
valstybės narės turėtų būti skatinamos 
kurti mažų sąnaudų nacionalines 
draudimo sistemas. Savitarpio pagalbos 
fondų kategorija apima ir tuos fondus, 
kurių veikla susijusi su gamybos nuostolių 
kompensavimu, ir bendras bei konkrečių 
sektorių pajamų stabilizavimo priemones, 
siejamas su pajamų praradimu;

Or. en

Pakeitimas 876
Thomas Waitz



AM\1167704LT.docx 161/186 PE629.665v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija 
apima ir tuos fondus, kurių veikla susijusi 
su gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikyta parama gamybos 
nuostoliams dengti, finansuojama iš 
EŽŪFKP. Ši parama skiriama rizikos 
prevencijos kūrimui ir ekologinio 
atsparumo didinimui;

Or. en

Pakeitimas 877
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
fondai, finansuojami iš EŽŪGF. Savitarpio 
pagalbos fondų kategorija apima ir tuos 
fondus, kurių veikla susijusi su gamybos 
nuostolių kompensavimu, ir bendras bei 
konkrečių sektorių pajamų stabilizavimo 
priemones, siejamas su pajamų praradimu;

Or. en

Pakeitimas 878
Hilde Vautmans
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Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti. Kai gamintojų 
organizacijos yra tinkama gamintojų 
teisių gynimo maisto tiekimo grandinėje 
priemonė ir turi teisę gauti paramą, reikia 
užtikrinti, kad gamintojams nereikėtų 
kovoti su gamintojų organizacijų 
administracijomis ir taip ginti savo teises. 
Taip pat reikia atskirti ekonominių 
gamintojų organizacijų (kurios siekia 
parduoti savo narių produktus) ir 
paslaugų gamintojų organizacijų (kurios 
tik siekia kaupti ir skleisti žinias ir taip 
stiprinti savo narių padėtį rinkoje) 
finansavimą. Pastarąsias vargu ar galima 
finansuoti parduotos produkcijos 
procentine dalimi;

Or. en

Pakeitimas 879
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Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti. Siekiant skatinti kartų 
kaitą, reikėtų apsvarstyti galimybę 
ūkininkams, kurie nori nutraukti 
ūkininkavimą iki įstatymuose nustatyto 
pensinio amžiaus ir ketina perduoti savo 
ūkį bendradarbiaujančiam jaunajam 
ūkininkui, skirti specialią paramą;

Or. pt

Pakeitimas 880
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti.

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti. Intervencine 
bendradarbiavimo priemone reikėtų ne tik 
remti tokių struktūrų steigimą, bet ir remti 
jau esamas struktūras. Tai padės joms 
geriau prisitaikyti prie rinkos sunkumų, 
išnaudoti galimybes ir toliau investuoti;

Or. en

Pakeitimas 881
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas ir skatinimas; 
kolektyviniai veiksmai aplinkos ir klimato 
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trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

srityse; trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų skatinimas; bandomieji projektai; 
veiklos grupių projektai pagal Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje (EIP) vietos plėtros 
projektus, pažangieji kaimai, pirkėjų klubai 
ir kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės 
ūkio technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų, įskaitant pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 115/2012 
pripažįstamas gamintojų grupes,
steigimas, taip pat kitų formų 
bendradarbiavimas, kuris laikomas 
reikalingu konkretiems BŽŪP tikslams 
pasiekti;

Or. es

Pakeitimas 882
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas, sertifikavimo 
sąnaudos ir viešinimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
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remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, įskaitant 
gamintojų grupes, pripažįstamas pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1151/12, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 883
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Pavel Poc, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų kaimo bendruomenės
bendradarbiavimas, kuris laikomas 
reikalingu konkretiems BŽŪP tikslams, 
ypač kaimo plėtros tikslui, pasiekti;

Or. en
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Pakeitimas 884
Ulrike Müller, Elsi Katainen, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; miškininkystės 
organizacijų jungimosi sukūrimas ir 
tolesnė plėtra; tinklai ir grupės; socialinis 
ūkininkavimas, bendruomenių remiama 
žemės ūkio veikla; veiksmai pagal 
LEADER; gamintojų grupių ir gamintojų 
organizacijų steigimas, taip pat kitų formų 
bendradarbiavimas, kuris laikomas 
reikalingu konkretiems BŽŪP tikslams 
pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 885
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti (45) teikiama parama turėtų suteikti 
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galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas, išlaikymas, 
sertifikavimas ir skatinimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

Or. es

Pakeitimas 886
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
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kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimo ir veiklos 
skatinimas ir rėmimas, taip pat kitų formų 
bendradarbiavimas, kuris laikomas 
reikalingu konkretiems BŽŪP tikslams 
pasiekti;

Or. ro

Pakeitimas 887
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; agrarinės 
miškininkystės sistemų plėtra; tinklai ir 
grupės; socialinis ūkininkavimas, 
bendruomenių remiama žemės ūkio veikla; 
veiksmai pagal LEADER; gamintojų 
grupių ir gamintojų organizacijų steigimas, 
taip pat kitų formų bendradarbiavimas, 
kuris laikomas reikalingu konkretiems 
BŽŪP tikslams pasiekti;
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Or. en

Pakeitimas 888
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai, agrarinės 
miškininkystės sistemų plėtra; tinklai ir 
grupės; socialinis ūkininkavimas, 
bendruomenių remiama žemės ūkio veikla; 
veiksmai pagal LEADER; gamintojų 
grupių ir gamintojų organizacijų steigimas, 
taip pat kitų formų bendradarbiavimas, 
kuris laikomas reikalingu konkretiems 
BŽŪP tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 889
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



AM\1167704LT.docx 171/186 PE629.665v01-00

LT

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai, įskaitant agrarinę 
miškininkystę; tinklai ir grupės; socialinis 
ūkininkavimas, bendruomenių remiama 
žemės ūkio veikla; veiksmai pagal 
LEADER; gamintojų grupių ir gamintojų 
organizacijų steigimas, taip pat kitų formų 
bendradarbiavimas, kuris laikomas 
reikalingu konkretiems BŽŪP tikslams 
pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 890
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas ir išlaikymas; 
kolektyviniai veiksmai aplinkos ir klimato 
srityse; trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų skatinimas; bandomieji projektai; 
veiklos grupių projektai pagal Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje (EIP) vietos plėtros 
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pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

projektus, pažangieji kaimai, pirkėjų klubai 
ir kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės 
ūkio technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

Or. es

Pagrindimas

Būtina išlaikyti kokybės schemų rėmimą ilgiau nei pirmus penkis metus ir neapriboti remiant 
tik jų įdiegimą, kaip įtvirtinta Reglamente „Omnibus“ (2017 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2393)

Pakeitimas 891
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; veiksmai 
pagal LEADER; gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 

(45) teikiama parama turėtų suteikti 
galimybę pradėti ir įgyvendinti bent dviejų 
subjektų bendradarbiavimą siekiant BŽŪP 
tikslų. Parama gali apimti visus tokio 
bendradarbiavimo aspektus, tokius kaip 
kokybės sistemų kūrimas; kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse; 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas; bandomieji projektai; veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje (EIP) vietos plėtros projektus, 
pažangieji kaimai, pirkėjų klubai ir 
kolektyvai, kuriuose keičiamasi žemės ūkio 
technika; ūkių partnerystės grupės; 
miškotvarkos planai; tinklai ir grupės; 
socialinis ūkininkavimas, bendruomenių 
remiama žemės ūkio veikla; gamintojų 
grupių ir gamintojų organizacijų steigimas, 
taip pat kitų formų bendradarbiavimas, 
kuris laikomas reikalingu konkretiems 
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laikomas reikalingu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti;

BŽŪP tikslams pasiekti;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant didesnio intervencinių priemonių veiksmingumo vietovėse, kuriose yra vystymosi 
sunkumų, siūloma numatyti „Leader“ metodo įgyvendinimą ir skirti 5 % EŽŪFKP finansinio 
paketo ne pagal nacionalinį strateginį planą (regioniniai veiksmų planai), įgyvendinant 
„Leader“ metodą pagal lankstesnes taisykles ir numatant galimybę suteikti paramą 
nesilaikant III antraštinės dalies, IV skyriaus 1 skirsnyje nustatytų galimybių.

Pakeitimas 892
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) siekiant konkrečiai remti 
skaitmeninimą ir inovacijas, palengvinti 
verslo plėtrą, socialinę įtrauktį ir darbo 
vietų kūrimą kaimo vietovėse, taip pat 
išmanaus ir tvaraus energijos tiekimo 
plėtrą kaimo vietovėse, valstybės narės 
pagal savo strateginius BŽŪP planus 
turėtų parengti ir įgyvendinti pažangiųjų 
kaimų strategijas. Tam, kad būtų galima 
efektyviau pasinaudoti visais 
struktūriniais fondais, kuriais 
finansuojamos kaimo vietovės (EŽŪGF, 
ERPF, ESF+ ir EJRŽF), tokias 
strategijas reikėtų įgyvendinti vykdant 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, 
kaip nustatyta Reglamentu (ES) Nr. ... 
[naujuoju BNR]. Todėl EŽŪFKP 
finansinė parama modernizavimo 
strategijoms, įskaitant kiekvienos 
valstybės narės BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytas pažangiųjų kaimų 
strategijas, turėtų sudaryti bent 5 % 
EŽŪFKP lėšų;

Or. en
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Pagrindimas

Pažangieji kaimai turėtų sudaryti būsimos kaimo plėtros pagrindą, todėl valstybių narių 
BŽŪP strateginiuose planuose reikėtų skirti pakankamai EŽŪFKP išteklių pažangiųjų kaimų 
strategijoms rengti ir įgyvendinti. Tam tikslui reikėtų skirti ir kitų struktūrinių fondų išteklių, 
nes tai padėtų išsaugoti ES kaimo vietovių perspektyvumą.

Pakeitimas 893
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) siekdamos užtikrinti vietos 
bendruomenių inicijuotų projektų 
veiksmingumą ir veiksmingą skirtų lėšų 
panaudojimą, valstybės narės finansinėse 
taisyklėse turėtų nustatyti, kad veiksmų, 
kuriuos vykdo vietos kaimo 
bendruomenės ir kiti panašūs vietos 
subjektai, įgyvendindami Reglamento 
[XXX/XXXX] (ES) [BNR] 25 straipsnio 2 
dalies c punkte nurodytas strategijas, 
finansinio ir administracinio valdymo 
išlaidos yra pripažįstamos tinkamomis 
finansuoti ES lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 894
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) siekdamos užtikrinti vietos 
bendruomenių inicijuotų projektų 
veiksmingumą ir veiksmingą skirtų lėšų 
panaudojimą, valstybės narės finansinėse 
taisyklėse turėtų nustatyti, kad veiksmų, 
kuriuos vykdo vietos kaimo 
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bendruomenės ir kiti panašūs vietos 
subjektai, įgyvendindami Reglamento 
(ES) [BNR] 25 straipsnio 2 dalies c 
punkte nurodytas strategijas, valdymo 
finansinės ir administracinės išlaidos 
būtų pripažintos atitinkančiomis ES 
finansavimo reikalavimus;

Or. lt

Pakeitimas 895
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) valstybės narės turėtų užtikrinti 
paramą miškininkystės grupių kūrimui ir 
plėtojimui;

Or. de

Pagrindimas

Miškininkystės grupės yra nepaprastai svarbus bendradarbiavimo labai mažame ir mažame 
privačios miškininkystės sektoriuje modelis. Jos prisideda prie BŽŪP tikslų siekimo 
nedideliame miškų sektoriuje.

Pakeitimas 896
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
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būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, koks bus 
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 
žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Taip būtų užtikrinta, 
kad paramos gavėjai pamatytų tiesioginį 
teigiamą poveikį savo verslui ir galėtų 
imtis iniciatyvos įgyvendindami 
inovacijas. Turėtų būti gerinamas ŽŪŽIS 
ūkių konsultavimo paslaugų teikimas. 
BŽŪP strateginiame plane turėtų būti 
pateikta informacijos apie tai, koks bus 
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 
žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkų dalyvavimas mokslinių tyrimų ir inovacijų projektuose itin svarbus tam, kad būtų 
galima užtikrinti, kad rezultatai atitiktų praktinės veiklos specialistų poreikius, ir darytų 
teigiamą poveikį jų tvarumui ir konkurencingumui.

Pakeitimas 897
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, koks bus 

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Taip būtų užtikrinta, 
kad paramos gavėjai matytų tiesioginį 
teigiamą poveikį savo verslui ir galėtų 
imtis iniciatyvos įgyvendindami 
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bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 
žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

inovacijas. Turėtų būti gerinamas ŽŪŽIS 
ūkių konsultavimo paslaugų teikimas. 
BŽŪP strateginiame plane turėtų būti 
pateikta informacijos apie tai, koks bus 
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 
žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

Or. en

Pakeitimas 898
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, koks bus 
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 
žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų
būti pateikta informacijos apie tai, koks bus 
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, 
įskaitant regionus, kurie buvo teisiškai 
įforminti ir šiuo metu yra pripažįstami, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 
žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;
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Or. en

Pakeitimas 899
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, koks bus 
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 
žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, koks bus
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, 
įskaitant regionus, kurie buvo ir šiuo 
metu yra oficialiai pripažinti, kai tinka, 
gali finansuoti įvairius keitimuisi žiniomis 
ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

Or. lt

Pakeitimas 900
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) komunikate „Maisto ir (46) komunikate „Maisto ir 
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ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, koks bus 
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 
žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Teikiant ŽŪŽIS ūkių 
konsultavimo paslaugas neturėtų būti 
interesų konfliktų ir šias paslaugas 
reikėtų stiprinti. BŽŪP strateginiame plane 
turėtų būti pateikta informacijos apie tai, 
koks bus bendradarbiavimas tarp 
konsultavimo paslaugų, mokslinių tyrimų 
ir kaimo tinklų. Kiekviena valstybė narė 
arba regionas, kai tinka, gali finansuoti 
įvairius keitimuisi žiniomis ir inovacijoms 
skirtus veiksmus, naudodami šiame 
reglamente nustatytų rūšių intervencijas;

Or. en

Pakeitimas 901
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, koks 
bus bendradarbiavimas tarp konsultavimo 

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti apibrėžta, koks bus bendradarbiavimas 
tarp konsultavimo paslaugų, mokslinių 
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paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 
žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

tyrimų ir kaimo tinklų. Kiekviena valstybė 
narė arba regionas, kai tinka, gali 
finansuoti įvairius keitimuisi žiniomis ir 
inovacijoms skirtus veiksmus, naudodami 
šiame reglamente nustatytų rūšių 
intervencijas;

Or. en

Pakeitimas 902
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. Įgyvendinant 
horizontalias priemones, pavyzdžiui, 
priemones, tiesiogiai skirtas gamintojų 
organizacijoms, smulkiesiems 
ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams 
skirtoms sistemoms kurti, turėtų būti 
leidžiama kasmet teikti paraiškas, taip 
siekiant garantuoti tvarią plėtrią, tolygų 
lėšų paskirstymą ir išvengti iškreiptų 
sektoriaus ir politinių struktūrų 
atsiradimo;

Or. en
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Pakeitimas 903
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, pagal kurias 
būtų finansuojama produktyvi žemės ūkio 
veikla siekiant plėtoti tvarų žemės ūkį, o iš 
EŽŪFKP turėtų būti toliau finansuojamos 
kaimo plėtros intervencinės priemonės, 
kaip apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

Or. ro

Pakeitimas 904
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
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kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 202X m. sausio 1 d.
[reglamento įsigaliojimo data]+2 iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 905
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

Or. fr

Pakeitimas 906
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

(47) EŽŪGF lėšomis turėtų būti toliau 
finansuojamos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės ir sektorinės 
intervencinės priemonės, o iš EŽŪFKP 
turėtų būti toliau finansuojamos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kaip 
apibūdinta šiame reglamente. BŽŪP 
finansinio valdymo taisyklės turėtų būti 
atskirai nustatytos abiem fondams ir 
kiekvieno iš jų remiamai veiklai, 
atsižvelgiant į tai, kad nauju įgyvendinimo 
modeliu valstybėms narėms suteikiama 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo siekiant 
savų tikslų. Šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencinės priemonės turėtų apimti 
laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d.;

Or. en

Pagrindimas

Naujas modelis, grindžiamas nacionaliniais strateginiais planais, susijęs su dideliais 
esminiais BŽŪP pokyčiais. Minėtiems planams parengti reikia daugiau laiko, todėl tam, kad 
būtų išvengta bet kokios ūkininkams skirtų išmokų nutraukimo rizikos, tikslinga atidėti jų 
taikymo pradžią.

Pakeitimas 907
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų 
būti skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų 
dydžio. Šie nacionaliniai asignavimai 
turėtų atitikti tolesnius pokyčius 
laipsniškai didinant asignavimus toms 
valstybėms narėms, kuriose paramos už 
hektarą dydis yra mažiausias, iki bus 
panaikinta 50 % likusio skirtumo iki 90 % 

Išbraukta.
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Sąjungos vidurkio. Siekiant atsižvelgti į 
išmokų mažinimo mechanizmą ir jį 
taikant gautų lėšų panaudojimą valstybėje 
narėje, reikėtų leisti, kad bendri 
preliminarūs finansiniai asignavimai per 
metus pagal valstybės narės BŽŪP 
strateginį planą galėtų būti didesni už 
nacionalinį asignavimą;

Or. en

Pakeitimas 908
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio.
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų 
atitikti tolesnius pokyčius laipsniškai 
didinant asignavimus toms valstybėms 
narėms, kuriose paramos už hektarą dydis 
yra mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, 
reikėtų leisti, kad bendri preliminarūs 
finansiniai asignavimai per metus pagal 
valstybės narės BŽŪP strateginį planą 
galėtų būti didesni už nacionalinį 
asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams, kuriems teikiama parama yra mažiausia ES, skiriamų asignavimų nepatartina 
finansuoti iš kitiems ES ūkininkams skiriamų asignavimų. Atitinkama suinteresuotųjų 
valstybių narių paklausa turėtų būti patenkinta tam tikslui iš ES biudžeto skiriant naujų lėšų. 
Visiškai negaliu sutikti su tuo, kad asignavimai valstybių narių ūkininkams, kuriems skiriama 
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parama sudaro 90–100 proc. ES vidurkio, būtų kaip nors mažinama, nes tai būtų visiškai 
nesąžininga.

Pakeitimas 909
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų 
atitikti tolesnius pokyčius laipsniškai 
didinant asignavimus toms valstybėms 
narėms, kuriose paramos už hektarą dydis 
yra mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, 
reikėtų leisti, kad bendri preliminarūs 
finansiniai asignavimai per metus pagal 
valstybės narės BŽŪP strateginį planą 
galėtų būti didesni už nacionalinį 
asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Parama turėtų būti grindžiama sąlygomis, 
kurios suteikia galimybę pastoviai didinti 
sektoriaus konkurencingumą ir padeda 
ilgainiui sumažinti priklausomybę nuo 
tokio pobūdžio paramos;

Or. en

Pakeitimas 910
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų 
būti skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų 
dydžio. Šie nacionaliniai asignavimai 
turėtų atitikti tolesnius pokyčius 
laipsniškai didinant asignavimus toms 

(48) itin svarbu pažymėti, kad 2021–
2027 m. DFP laikotarpiu turi būti visiškai 
užbaigtas konvergencijos procesas
siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją 
tarp valstybių narių ir lygybės principų 
taikymą ES mastu ir kad turi būti 
visapusiškai įgyvendintas 2002 m. spalio 
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valstybėms narėms, kuriose paramos už 
hektarą dydis yra mažiausias, iki bus 
panaikinta 50 % likusio skirtumo iki 90 % 
Sąjungos vidurkio. Siekiant atsižvelgti į 
išmokų mažinimo mechanizmą ir jį 
taikant gautų lėšų panaudojimą valstybėje 
narėje, reikėtų leisti, kad bendri 
preliminarūs finansiniai asignavimai per 
metus pagal valstybės narės BŽŪP 
strateginį planą galėtų būti didesni už 
nacionalinį asignavimą;

24–25 d. Tarybai pirmininkaujančios
valstybės narės išvadose pateikiamas 
Europos Vadovų Tarybos sprendimas;

Or. lt
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