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Pakeitimas 3256
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies III skyriaus 7 a skirsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a skirsnis

Pagalba vaisių ir daržovių, taip pat pieno 
ir pieno produktų tiekimui į mokymo 
įstaigas

63a straipsnis

Tikslinė grupė

Ši pagalbos žemės ūkio produktų tiekimui 
skatinti ir vaikų valgymo įpročiams gerinti 
schema skirta vaikams, reguliariai 
lankantiems lopšelius, ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas ir pradinio ar vidurinio 
mokymo įstaigas, kurias administruoja 
arba pripažįsta valstybės narės 
kompetentingos institucijos.

63b straipsnis

Pagalba vaisių ir daržovių, taip pat pieno 
tiekimui į mokyklas, papildomųjų švietimo 
priemonių įgyvendinimui ir susijusių 
išlaidų padengimui

1. Vaikams, lankantiems 22 straipsnyje 
nustatytas mokymo įstaigas, skirta 
Sąjungos pagalba siekiama šių tikslų:

a) tiekti ir platinti šio straipsnio 3, 4 ir 
5 dalyje nurodytus leistinus produktus;

b) įgyvendinti papildomąsias švietimo 
priemones;

c) padengti tam tikras su įranga, reklama, 
stebėsena ir vertinimu susijusias išlaidas, 
o taip pat su logistika ir paskirstymu 
susijusias išlaidas, jeigu tos išlaidos 
nepadengiamos pagal šios dalies 
a punktą. Pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 43 straipsnio 3 dalį, 
Taryba nustato Sąjungos pagalbos, skirtos 
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šios dalies b ir c punktuose nurodytoms 
priemonėms ir išlaidoms padengti, ribų 
procentinį dydį.

2. Šiame skirsnyje vartojami tokie 
terminai:

a) vaisiai ir daržovės mokyklose –
produktai, nurodyti 3 dalies a punkte ir 
4 dalies a punkte;

b) pienas mokyklose – produktai, nurodyti 
3 dalies b punkte ir 4 dalies b punkte, taip 
pat produktai, nurodyti V priede.

3. Valstybės narės, pageidaujančios 
dalyvauti 1 dalyje nustatytoje pagalbos 
schemoje (toliau – mokykloms skirta 
programa) ir teikdamos prašymą dėl 
atitinkamos Sąjungos pagalbos, 
atsižvelgdamos į savo šalies padėtį, 
nustato pirmenybę teikti vienos ar dviejų 
toliau išvardytų kategorijų produktus:

a) vaisiai ir daržovės, taip pat švieži 
bananų sektoriaus produktai;

b) geriamasis pienas ir pieno gėrimai be 
laktozės.

4. Nepaisant 3 dalies nuostatų, siekdamos 
skatinti konkrečių produktų vartojimą ir 
(arba) patenkinti tam tikrus valstybės 
narės teritorijoje gyvenančių vaikų maisto 
poreikius, valstybės narės gali leisti tiekti 
vienos ar dviejų toliau nurodytų 
kategorijų produktus:

a) perdirbtieji produktai iš vaisių ir 
daržovių, išskyrus 3 dalies a punkte 
nustatytus produktus;

b) sūris, rūgpienis, jogurtas ir kiti 
fermentuoti arba rauginti pieno produktai 
be pridėtinių kvapiųjų medžiagų, vaisių, 
riešutų ar kakavos, išskyrus 3 dalies 
b punkte nustatytus produktus.

5. Jeigu valstybės narės mano, kad 
siekiant mokykloms skirtos programos 
tikslų ir 8 dalyje nustatytos strategijos 
tikslų reikalinga tiekti kitus produktus, jos 
gali greta 3 ir 4 dalyje nustatytų produktų 
papildomai tiekti V priede išvardytus 
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produktus.

Tokiu atveju Sąjungos pagalba skiriama 
tik už tiekiamo produkto pieno 
sudedamąją dalį. Ši pieno sudedamoji 
dalis negali būti mažesnė negu 90 % 
svorio kalbant apie V priedo I kategorijos 
produktus ir 75 % svorio kalbant apie 
V priedo II kategorijos produktus.

Taryba Sąjungos pagalbos už pieno 
sudedamąją dalį dydį nustato pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
43 straipsnio 3 dalį.

6. Pagal mokykloms skirtą programą 
tiekiamuose produktuose negali būti nė 
vienos iš toliau išvardytų sudedamųjų 
dalių:

a) pridėtinių cukrų,

b) pridėtinės druskos,

c) pridėtinių riebalų,

d) pridėtinių saldiklių,

e) pridėtinių dirbtinių aromato ir skonio 
stipriklių (kodai E620–E650), kaip 
nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1333/2008 
4 straipsnyje.

Nepaisant šios dalies pirmos pastraipos, 
valstybė narė, gavusi atitinkamą leidimą 
iš nacionalinės institucijos, atsakingos už 
sveikatą ir mitybą, ir atsižvelgdama į savo 
nacionalines procedūras, gali leisti 4 ir 5 
dalyse nustatytuose leidžiamuose 
produktuose naudoti ribotą kiekį 
pridėtinio cukraus, pridėtinės druskos ir 
(arba) pridėtinių riebalų.

7. Be šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse 
nustatytų produktų, valstybės narės 
papildomųjų švietimo priemonių 
reikmėms gali įtraukti kitus žemės ūkio 
produktus, visų pirma 1 straipsnio 2 dalies 
g ir v punktuose nustatytus produktus.

8. Norėdama dalyvauti mokykloms 
skirtoje programoje, valstybė narė prieš 
pradėdama dalyvauti programoje, taip pat 
kas šešerius metus nuo dalyvavimo 
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pradžios turi parengti nacionalinę arba 
regioninę programos įgyvendinimo 
strategiją. Šią strategiją gali keisti už jos 
parengimą nacionaliniu arba regioniniu 
mastu atsakinga institucija, atsižvelgdama 
į strategijos stebėseną, vertinimą ir 
pasiektus rezultatus. Strategijoje privalo 
būti apibrėžti poreikiai, pateikta poreikių 
klasifikacija prioriteto tvarka, nurodyta 
tikslinė grupė, laukiami rezultatai ir, jei 
įmanoma, siektini kiekybiniai tikslai, 
palyginti su pradine padėtimi, taip pat 
nustatytos šiems tikslams pasiekti 
reikalingos tinkamiausios priemonės ir 
veiksmai.

Strategijoje gali būti nurodyti mokykloms 
skirtos programos įgyvendinimo būdai, 
įskaitant programos valdymui 
supaprastinti skirtus būdus.

9. Valstybės narės savo strategijose 
nustato visų pagal mokykloms skirtą 
programą teiktinų produktų, kurie 
mokykloms teikiami įprastai arba 
papildomųjų švietimo priemonių 
reikmėms, sąrašą. Nepažeidžiant 6 dalies, 
valstybės narės prižiūri, kad jų už sveikatą 
ir mitybą atsakingos nacionalinės
institucijos tinkamai prisidėtų parengiant 
šį sąrašą arba jį tvirtinant pagal 
nacionalines procedūras.

10. Siekdamos užtikrinti mokykloms 
skirtos programos veiksmingumą, 
valstybės narės taip pat nustato 
papildomąsias švietimo priemones, į 
kurias, be kita ko, gali būti įtrauktos 
priemonės ir veiklos, kuriomis siekiama 
atkurti vaikų ryšį su žemės ūkiu 
pasitelkiant tokias veiklas, kaip 
lankymasis žemės ūkių valdose ir 
įvairiapusiškesnė žemės ūkio produktų, 
nustatytų 7 dalyje, pasiūla. Be to, šios 
priemonės gali būti kuriamos siekiant 
šviesti vaikus susijusiomis temomis, pvz., 
apie sveikus mitybos įpročius, vietines 
maisto tiekimo grandines, ekologinį 
ūkininkavimą, tvarią gamybą ar kovą su 
maisto švaistymu.
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11. Valstybės narės produktus, kurie 
turėtų būti tiekiami, arba papildomąsias 
švietimo priemones atrenka 
atsižvelgdamos į objektyvius kriterijus, 
kurie apima vieną ar kelis toliau 
nurodytus aspektus: sveikata ir aplinka, 
sezoniškumas, įvairovė, galimybė rinktis 
vietos ar regiono produktus, pirmenybę, 
kiek tai įmanoma, teikiant Sąjungoje 
pagamintiems produktams. Valstybės 
narės gali skatinti pirkimus vietos ar 
regiono lygmeniu, ekologiškus produktus, 
trumpas tiekimo grandines, teigiamą 
poveikį aplinkai ir, jei reikia, pagal 
Reglamente (ES) Nr. 1151/2012 
nustatytas kokybės sistemas pripažintus 
produktus.

Valstybės narės savo strategijose 
pirmenybę gali teikti tvarumo ir 
sąžiningos prekybos aspektui.

63c straipsnis

Finansavimo nuostatos

1. Nepažeidžiant šio straipsnio 4 dalies, 
pagal mokykloms skirtą programą 
teikiama pagalba produktams tiekti, 
papildomosioms švietimo priemonėms 
įgyvendinti ir 23 straipsnio 1 dalyje 
nustatytoms susijusioms išlaidoms 
padengti neviršija 250 000 000 EUR per 
mokslo metus.

Neviršijant šios bendros sumos pagalba 
negali viršyti: a) 150 000 000 EUR per 
mokslo metus vaisiams ir daržovėms 
mokyklose, b) 100 000 000 EUR per 
mokslo metus pienui mokyklose.

2. 1 dalyje nustatyta pagalba kiekvienai 
valstybei narei skiriama atsižvelgiant į 
tokias detales:

a) konkrečioje valstybėje narėje 
gyvenančių 6–10 m. amžiaus vaikų 
skaičius;

b) konkrečios valstybės narės regionų 
išsivystymo lygis, siekiant užtikrinti 
didesnį pagalbos lygį mažiau 
išsivysčiusiems regionams ir Egėjo jūros 
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mažosioms šalims, kaip jos apibrėžiamos 
pagal Reglamento (ES) Nr. 229/2013 
1 straipsnio 2 dalį;

c) kalbant apie pieną mokyklose, be a ir 
b punktuose nustatytų kriterijų 
atsižvelgiama į tai, kaip praeityje buvo 
naudojama Sąjungos pagalba pieno ir 
pieno produktų tiekimui vaikams.

Konkrečioms valstybėms narėms
teikiamas finansinis paketas užtikrina, 
kad Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 349 straipsnyje išvardyti atokiausi 
regionai gautų didesnę pagalbą siekiant, 
kad būtų atsižvelgta į ypatingą šių regionų 
padėtį apsirūpinant produktais, ir 
skatinant geografiškai artimus 
atokiausius regionus tiekti vieni kitiems 
produktus.

Pienui mokyklose pagal šioje dalyje 
nustatytus kriterijus skiriamas finansinis 
paketas užtikrina, kad visos valstybės 
narės turi teisę kiekvienam a punkto 
pirmoje pastraipoje nustatytos amžiaus 
grupės vaikui gauti bent mažiausią 
Sąjungos pagalbos sumą. Ši suma negali 
būti mažesnė už vidutinę Sąjungos 
pagalbos sumą kiekvienam vaikui pagal 
pieno vartojimo skatinimo mokyklose 
programą, taikomą iki 2017 m. rugpjūčio 
1 d.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 43 straipsnio 3 dalį, Taryba 
patvirtina priemones dėl orientacinių ir 
galutinių finansinių paketų nustatymo ir 
dėl Sąjungos pagalbos perskirstymo 
vaisiams ir daržovėms mokyklose, taip pat 
pienui mokyklose.

3. Mokykloms skirtoje programoje 
pageidaujančios dalyvauti valstybės narės 
kiekvienais metais pateikia prašymą dėl 
Sąjungos pagalbos, nurodydamos 
prašomą sumą atitinkamai vaisiams ir 
daržovėms mokyklose, taip pat pienui 
mokyklose, kuriuos jos pageidauja tiekti.

4. Neviršydama 1 dalyje nustatytos 
bendros 250 000 000 EUR sumos, 
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kiekviena valstybė narė vieną kartą per 
mokslo metus gali perkelti iki 20 % sumos 
iš vieno orientacinio finansinio paketo į 
kitą.

Šis procentinis dydis gali būti padidintas 
iki 25 % valstybėms narėms, kuriose yra 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
349 straipsnyje išvardytų atokiausių 
regionų, be to, tam tikrais tinkamai 
pagrįstais atvejais, kai, pvz., valstybė su 
mokykloms skirta programa susijusiuose 
sektoriuose susiduria su ypatinga rinkos 
padėtimi, patiria išskirtinių sunkumų, 
susijusių produktų, priklausančių vienai 
iš kategorijų, vartojimu arba susiduria su 
kitais visuomenės pokyčiais.

Šie perkėlimai gali būti atlikti:

a) iš vieno valstybės narės orientacinio 
finansinio paketo į kitą, prieš nustatant 
galutinius finansinius paketus 
ateinantiems mokslo metams;

b) iš vieno valstybės narės galutinio 
finansinio paketo į kitą prasidėjus mokslo 
metams, kai atitinkama valstybė narė 
šiuos paketus nustato.

Trečios pastraipos a dalyje nustatyti 
perkėlimai negali būti atliekami iš 
orientacinio finansinio paketo, skirto 
produktų grupei, kuriai atitinkama 
valstybė narė prašo didesnės negu 
orientaciniame jos pakete nustatytos 
sumos. Valstybės narės praneša Komisijai 
apie visas iš vieno orientacinio paketo į 
kitą perkeltas sumas.

5. Mokykloms skirta programa nedaro 
įtakos galimai vykdomoms atskiroms 
nacionalinėms mokykloms skirtoms 
programoms, atitinkančioms Sąjungos 
teisę. 23 straipsnyje nustatyta Sąjungos 
pagalba gali būti naudojama siekiant 
praplėsti vykdomas mokykloms skirtas 
nacionalines programas arba 
nacionalines programas, pagal kurias į 
mokyklas teikiami vaisiai ir daržovės ar 
pienas, arba padidinti šių programų 
veiksmingumą, tačiau ji nepakeičia šių 
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vykdomų nacionalinių programų 
finansavimo, išskyrus nemokamą maisto 
tiekimą vaikams, lankantiems mokymo 
įstaigas. Jeigu valstybė narė nusprendžia 
prašyti Sąjungos pagalbos norėdama 
praplėsti vykdomą mokykloms skirtą 
nacionalinę programą arba padidinti jos 
veiksmingumą, ji 23 straipsnio 8 dalyje 
nustatytoje strategijoje turi nurodyti, 
kokiais būdais ketina tai padaryti.

6. Valstybės narės greta Sąjungos 
pagalbos gali skirti nacionalinę pagalbą 
mokykloms skirtai programai finansuoti.

Valstybės narės šią pagalbą gali 
finansuoti apmokestindamos atitinkamą 
sektorių arba iš bet kokių kitų privataus 
sektoriaus įnašų.

7. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 
6 straipsnį Sąjunga taip pat gali 
finansuoti su mokykloms skirta programa 
susijusią informacijos sklaidą, reklamą, 
stebėseną ir vertinimą, įskaitant 
visuomenės informuotumo apie 
programos tikslus didinimą ir susijusių 
tinklų kūrimą siekiant keistis patirtimi bei 
gerąją praktika ir palengvinti programos 
įgyvendinimą bei valdymą.

Pagal šio reglamento 24 straipsnio 4 dalį 
Komisija gali parengti bendrus 
atpažinimo ženklus arba grafines detales, 
kuriais siekiama padidinti mokykloms 
skirtos programos matomumą.

8. Mokykloms skirtoje programoje 
dalyvaujančios valstybės narės mokymo 
įstaigų patalpose arba kitose tinkamose 
vietose informuoja visuomenę apie savo 
dalyvavimą minėtoje programoje ir tai, 
kad ši programa subsidijuojama 
Sąjungos. Valstybės narės gali naudoti bet 
kokį tinkamą reklamos būdą, pvz., 
plakatus, specializuotas interneto 
svetaines, grafines informacijos 
laikmenas arba informavimo ir 
informuotumo didinimo kampanijas. 
Valstybės narės užtikrina Sąjungos 
remiamos mokykloms skirtos programos 
pridėtinę vertę ir matomumą tiekiant kitą 
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maistą į mokymo įstaigas.

63d straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

1. Siekiant paskatinti vaikus įgyti sveikus 
maitinimosi įpročius ir užtikrinti, kad 
mokykloms skirtai programai numatyta 
pagalba būtų skirta 22 straipsnyje 
nustatytai tikslinei vaikų grupei, Komisijai 
pagal 138 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
įtraukiamos tokios taisyklės:

a) papildomi kriterijai dėl 22 straipsnyje 
nustatytos tikslinės grupės atitikties;

b) valstybių narių vykdoma pagalbos 
prašytojų atranka ir patvirtinimas;

c) nacionalinių arba regioninių strategijų 
rengimas ir papildomosios švietimo 
priemonės.

2. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir 
tikslingą Sąjungos lėšų panaudojimą ir 
palengvinti mokykloms skirtos pagalbos 
įgyvendinimą, Komisijai pagal 
227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus tokiais 
klausimais:

a) Sąjungos pagalbos skyrimo 
reikalavimus atitinkančių išlaidų ir 
priemonių nustatymas;

b) valstybių narių įpareigojimas stebėti ir 
vertinti savo mokykloms skirtų programų 
veiksmingumą.

3. Siekiant atsižvelgti į mokslo pažangą, 
Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
skirtus papildyti 23 straipsnio 6 dalies 
pirmos pastraipos e punkte nustatytų 
dirbtinių aromato ir skonio stipriklių 
sąrašą.

Siekiant užtikrinti, kad pagal 
23 straipsnio 3, 4 ir 5 dalį tiekiami 
produktai atitiktų mokykloms skirtos 
programos tikslus, Komisijai pagal 
227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, skirtus 
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nustatyti didžiausią pridėtinio cukraus, 
pridėtinės druskos ir pridėtinių riebalų 
kiekį, kurį valstybės narės gali leisti 
naudoti pagal 23 straipsnio 6 dalies antrą 
pastraipą ir kuris yra technologiškai 
būtinas norint paruošti ar pagaminti 
perdirbtus produktus.

4. Siekiant geriau supažindinti su 
mokykloms skirta programa ir padidinti 
Sąjungos pagalbos matomumą, Komisijai 
pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, skirtus šioje 
programoje dalyvaujančias valstybes 
nares įpareigoti aiškiai pristatyti 
visuomenei faktą, kad valstybės narės 
gauna Sąjungos pagalbą programai 
įgyvendinti, visų pirma:

a) jei reikia, nustatyti konkrečius 
kriterijus dėl bendrų atpažinimo ženklų 
arba grafinių detalių pateikimo, 
kompozicijos, dydžio ir vaizdo;

b) nustatyti konkrečius kriterijus dėl 
reklamos priemonių naudojimo.

5. Siekiant užtikrinti mokykloms skirtos 
programos pridėtinę vertę ir matomumą, 
Komisijai pagal 227 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su produktų tiekimo taisyklėmis 
vykdant kito maisto tiekimą į mokymo 
įstaigas.

6. Atsižvelgiant į tai, jog būtina, kad 
Sąjungos pagalba atsispindėtų kainoje, už 
kurią produktai tiekiami pagal 
mokykloms skirtą programą, Komisijai 
pagal 227 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
valstybės narės įpareigojamos savo 
strategijose nurodyti, kokiu būdu jos 
ketina tai pasiekti.

63e straipsnis

Įgyvendinimo įgaliojimai pagal peržiūros 
procedūrą

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
patvirtinti priemones, reikalingas šio 
skirsnio taikymo tikslais, įskaitant 
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priemones, susijusias su:

a) informacija, kuri turi būti pateikta 
valstybių narių strategijose;

b) pagalbos prašymais ir mokėjimais, 
įskaitant procedūrų supaprastinamą dėl 
bendros mokykloms skirtos programos 
sistemos sukūrimo;

c) metodais, leidžiančiais supažindinti su 
mokykloms skirta programa ir su šia 
programa susijusių tinklų kūrimu;

d) mokykloms skirtoje programoje 
dalyvaujančių valstybių narių kasmetinių 
pagalbos prašymų, stebėsenos ir 
įvertinimo ataskaitų pateikimu, formatu ir 
turiniu;

e) 23a straipsnio 4 dalies taikymu, 
įskaitant galutines finansinių paketų 
perkėlimų ir jų pateikimo datas, 
pranešimų apie perkėlimus formatą ir 
turinį.

Šie įgyvendinimo aktai priimami 
remiantis 229 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tyrimo procedūra.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti atitikimą kitoms sektorinėms intervencijoms, įtrauktoms į Reglamentą dėl 
strateginių planų, siūloma BRO mokyklų programas įtraukti į bendrą valstybės narės 
intervencijos strategiją ir į Reglamentą dėl strateginių planų.

Pakeitimas 3257
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

a) aplinkos tvarumo skatinimo,
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jo priemonės, įskaitant tinkamą 
šlapynių ir organinių dirvožemių 
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apsaugą, ir kiti aplinkai naudingi
valdymo įsipareigojimai;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų skatinama aplinkos apsauga ir kad būtų deramai remiamos tam skirtos 
priemonės

Pakeitimas 3258
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai, be kita ko, susiję su 
vandens kokybe ir kiekiu, oro kokybe, 
dirvožemiu, biologine įvairove ir 
ekosistemos paslaugomis;

Or. en

Pakeitimas 3259
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

a) žemės ūkiui, klimatui, aplinkai 
naudingos schemos ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

Or. de

Pakeitimas 3260
Marijana Petir
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Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai, taip pat miškininkystės 
srityje;

Or. en

Pagrindimas

39 konstatuojamojoje dalyje miškininkystės priemonės yra nurodytos kaip intervencijų tipas. 
64 straipsnio a punkte kalbama tik apie „kitus valdymo įsipareigojimus“, o turėtų būti aiškiai 
nurodyta, kad miškininkystės priemonės yra vienas iš kaimo plėtros intervencijos tipų. Todėl 
tai būtina nedviprasmiškai nurodyti.

Pakeitimas 3261
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo
įsipareigojimai;

a) aplinkos ir klimato srities
įsipareigojimai;

Or. es

Pakeitimas 3262
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ekologinis ūkininkavimas;

Or. es

Pakeitimas 3263
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Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) ekologinis žemės ūkis;

Or. en

Pakeitimas 3264
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kompensacija mokama visiems 
ūkininkams, kurie nukentėjo nuo 
plėšrūnų, taip pat kompensacija skiriama 
ūkininkams, kurių pasėlius sunaikino 
šernai;

Or. pt

Pakeitimas 3265
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos

c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų, įskaitant direktyvų 
92/43/EEB ir 2009/147/EB reikalavimus, 
susidariusios nepalankios konkrečios 
vietovės sąlygos

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu pripažinti apsunkinančius įsipareigojimus, kurių kyla laikantis paukščių ir buveinių 
direktyvų.

Pakeitimas 3266
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) plėtros arba atsodinimo projektų 
ekonominis gyvybingumas, nustatytas 
remiantis ekonominiu įvertinimu;

Or. en

Pakeitimas 3267
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijos; d) investicijos į ūkių atsparumą ir 
įvairinimą bei į priemones kaimo 
ekonomikai įvairinti, siekiant remti su 
žemės ūkiu nesusijusią veiklą ir gerinti 
pagrindines sąlygas mažųjų ir vidutinių 
įmonių vietovėms bei pagrindines 
paslaugas kaimo gyventojams;

Or. en

Pakeitimas 3268
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijos; d) investicijos, įskaitant priemones, 
kuriomis įvairinama kaimo ekonomika ir 
remiamos investicijos į ne žemės ūkio 
veiklą bei gerinamos vietos sąlygos 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms;

Or. de

Pakeitimas 3269
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) investicijos; d) investicijos į ūkių atsparumą ir 
įvairinimą;

Or. es

Pakeitimas 3270
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
žemės ūkio ir ne žemės ūkio verslo 
kūrimas kaime;

Or. de

Pakeitimas 3271
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų, naujų ūkininkų 
ir moterų ūkininkių įsisteigimas ir kaimo 
verslo kūrimas;

Or. es

Pakeitimas 3272
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas, 
parama naujiems ūkininkams ir kaimo 
verslo kūrimas;

Or. es

Pakeitimas 3273
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir
kaimo verslo kūrimas;

a) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas,
kaimo verslo kūrimas ir verslo plėtojimas;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP strateginiame plane turėtų būti leidžiama ne tik verslo kūrimo bet ir verslo plėtojimo 
veikla. Kaimo vietovėse nepakanka remti tik verslo pradžią, turėtų būti galimybė remti ir jo 
plėtrą (įskaitant produktų ir paslaugų vystymą) labai mažose ir mažose kaimo vietovėse 
veikiančiose įmonėse. Ši tikslinė grupė yra labai svarbi kaimo vietovių gyvybingumui.

Pakeitimas 3274
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu
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Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų bei naujų 
ūkininkų įsisteigimas ir kaimo verslo 
kūrimas;

Or. ro

Pakeitimas 3275
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas bei plėtojimas;

Or. en

Pakeitimas 3276
Bronis Ropė, Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų, naujų žemės 
ūkio sektoriaus dalyvių įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. en

Pakeitimas 3277
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Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas,
kaimo verslo kūrimas ir moterys;

Or. en

Pakeitimas 3278
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas;

e) jaunųjų ir naujų ūkininkų 
įsisteigimas ir kaimo verslo kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 3279
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) teminės paprogramės, skirtos galių 
moterims kaimo vietovėse suteikimui;

Or. hr

Pakeitimas 3280
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
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64 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) teminis paprogramis moterims 
kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 3281
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) žemės ūkio produkcijos 
pertvarkymas;

Or. ro

Pakeitimas 3282
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) rizikos valdymo priemonės; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pasirinkti, ar rizikos valdymo priemonės yra 
aktualios jų nacionalinėmis aplinkybėmis.

Pakeitimas 3283
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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64 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) rizikos valdymo priemonės; f) rizikos mažinimo, prevencijos ir 
valdymo priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Rizikos mažinimas ir prevencija ūkininkui gali kainuoti mažiau, jei būtų vykdomi kartu su 
rizikos valdymu.

Pakeitimas 3284
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) rizikos valdymo priemonės; f) rizikos prevencijos, mažinimo ir 
valdymo priemonės;

Or. en

Pakeitimas 3285
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) rizikos valdymo priemonės; f) su klimatu susijusios ir sanitarinės
rizikos valdymo priemonės;

Or. es

Pakeitimas 3286
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
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64 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendradarbiavimas; g) bendruomenės inicijuotos vietos 
plėtros strategijos LEADER ir teritorinis
bendradarbiavimas socialinių, ekonominių 
ir aplinkosaugos inovacijų srityje;

Or. es

Pakeitimas 3287
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) bendradarbiavimas; g) bendradarbiavimo ir kokybės 
programos;

Or. en

Pakeitimas 3288
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) keitimasis žiniomis ir 
informavimas.

h) keitimasis žiniomis ir 
informavimas;

Or. en

Pakeitimas 3289
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) žemės ūkio ir maisto produktų 
kokybės sistemų teminis paprogramis.

Or. en

Pakeitimas 3290
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) žemės ūkio ir maisto produktų 
kokybės sistemų teminis paprogramis.

Or. en

Pakeitimas 3291
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) laukinės gyvūnijos daromos žalos 
prevencija ir apsauga nuo jos žemės 
ūkyje.

Or. it

Pakeitimas 3292
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) kova su gyventojų skaičiaus 
mažėjimu bei socialinės ir ekonominės 
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struktūros atgaivinimas;

Or. es

Pakeitimas 3293
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) apsauga nuo laukinės gyvūnijos 
daromos žalos žemės ūkyje.

Or. it

Pakeitimas 3294
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) kaimo vietovių moterims skirtos 
teminės paprogramės;

Or. es

Pagrindimas

Būtina įgyvendinti kaimo vietovių moterims skirtą teminę paprogramę, šiuo tikslu numatant 
didesnį bendro finansavimo lygį, kad būtų padedama siekti tikslo pagerinti moterų 
dalyvavimą kaimo vietovių ekonomikoje.

Pakeitimas 3295
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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ha) pažangiųjų kaimų strategijos 
kūrimas.

Or. en

Pakeitimas 3296
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) kaimo vietovių moterims skirtos 
teminės paprogramės.

Or. en

Pakeitimas 3297
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) moterų įsisteigimas žemės ūkio 
sektoriuje ir kaimo verslo kūrimas;

Or. es

Pakeitimas 3298
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo strateginiuose 
planuose gali numatyti papildomus 
kriterijus šio straipsnio 1 dalies d, e, f, g ir 
h punktuose nurodytiems intervencinių 
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priemonių tipams, siekdamos sustiprinti 
moterų padėtį kaimo vietovėse tam, kad 
būtų pasiekti 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatyti konkretūs tikslai.

Or. hr

Pakeitimas 3299
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali kurti šias 
intervencines priemones taikydamos lyčių 
aspekto integravimo požiūrį ir gali 
papildyti jas su lytimi susijusiais rodikliais 
šioms intervencinėms priemonėms stebėti 
ir vertinti.

Or. en

Pakeitimas 3300
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėms narėms skirtinos didžiausios 
sumos nustatytos X priede „Sumos ir 
paramos lygiai“.

Or. es

Pakeitimas 3301
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai

Žemės ūkiui, klimatui, aplinkai 
naudingos schemos ir kiti valdymo 
įsipareigojimai

Or. de

Pakeitimas 3302
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai

Aplinkos, klimato švelninimo, 
prisitaikymo prie jo ir kiti valdymo 
įsipareigojimai

Or. en

Pakeitimas 3303
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

65 Aplinkos, klimato ir kiti valdymo
įsipareigojimai

65 Aplinkos, klimato ir tvarumo
įsipareigojimai

Or. en

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas 3304
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento



PE631.985v01-00 30/182 AM\1171746LT.docx

LT

65 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai

Aplinkos ir klimato srities valdymo 
įsipareigojimai

Or. es

Pakeitimas 3305
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas, kad paskatintų aplinkos 
požiūriu tvarią praktiką, klimato 
švelninimo ir prisitaikymo prie jo 
priemones ir kitus aplinkai naudingus 
valdymo įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skatinti praktiką, kuri turi finansinių padarinių ją įgyvendinančiam ūkininkui.

Pakeitimas 3306
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
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skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, pvz., su vandens 
kokybe ir kiekiu susijusias priemones.

Or. en

Pakeitimas 3307
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos (įskaitant 
gamtinio pavojaus rizikos prevenciją), 
klimato ir kitus valdymo įsipareigojimus.

Or. fr

Pakeitimas 3308
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato, 
gyvūnų sveikatos ir gerovės ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

Or. en
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Pakeitimas 3309
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, be kita ko, 
miškininkystės srityje.

Or. en

Pakeitimas 3310
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos ir klimato srities
įsipareigojimus.

Or. es

Pakeitimas 3311
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
ūkininkus, įsipareigojusius reikalavimus 
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atitinkančiame hektarais išreikštame plote 
taikyti klimatui ir aplinkai naudingą 
žemės ūkio praktiką.

Valstybės narės pasirenka praktikos rūšis 
iš klimatui ir aplinkai naudingos žemės 
ūkio praktikos rūšių sąrašo, kurį joms 
pateikia Europos Komisija.

Taikomame ES agrarinės aplinkosaugos 
ir klimato sričių įsipareigojimų sąraše 
turėtų būti atsižvelgiama į klimato ir 
geografijos skirtumus valstybėse narėse ir 
jis turėtų būti visuotinės aprėpties, kad 
būtų galima pasiekti atitinkamą naudą 
aplinkai ir klimatui.

Valstybės narės skiria išmokas už 
pasiektus aplinkosaugos ir klimato sričių 
rezultatus pagal 64 straipsnio a punktą. 
Finansavimą išmokoms už aplinkosaugos 
ir klimato sričių rezultatus 100 proc. 
teikia ES.

Or. de

Pakeitimas 3312
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į BŽŪP strateginius planus 
valstybės narės įtraukia agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus.

2. Į BŽŪP strateginius planus 
valstybės narės įtraukia agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, kurie turėtų būti 
suderinami su 28 straipsnyje nurodytomis 
intervencinėmis priemonėmis. Su šiais 
įsipareigojimais turėtų būti siejamas 
papildomas biudžetas, skirtas pirmojo 
ramsčio kompleksinėms priemonėms 
(ekologinės sistemos).

Or. es
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Pakeitimas 3313
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į BŽŪP strateginius planus 
valstybės narės įtraukia agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus.

2. Į BŽŪP strateginius planus 
valstybės narės įtraukia agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, taip pat ekologinio 
ūkininkavimo įsipareigojimus, 
atsižvelgdamos į Europos mastu 
nustatytus ambicingus tikslus.

Or. fr

Pakeitimas 3314
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant užtikrinti tokių programų 
veiksmingumą, valstybės narės privalo 
skirti kiekvienai programai finansavimą, 
kad būtų sukurtas nepriklausomas 
mokslinis kiekvienos programos 
veiksmingumo vertinimas pagal patikimą 
imties sudarymo metodiką. Valdžios 
institucija tokios stebėsenos rezultatus 
paskelbia viešai.

Or. en

Pakeitimas 3315
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali skirti su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

3. Valstybės narės gali skirti su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius. Ši parama neturi 
viršyti IXb priede nustatytos didžiausios 
sumos.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į naujai siūlomą IX b priedą įtraukti referencines sumas, tokiu būdu 
užtikrinant bendras taisykles ir pagal agrarines aplinkosaugos ir klimato priemones siūlomų 
priemonių didžiausias sumas, taip pat užtikrinant vienodą požiūrį į ūkininkus.

Pakeitimas 3316
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali skirti su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

3. Valstybės narės skiria su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

Or. en

Pakeitimas 3317
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali skirti su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 

3. Valstybės narės skiria su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
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savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

Or. en

Pakeitimas 3318
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali skirti su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

3. Valstybės narės skiria su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

Or. en

Pakeitimas 3319
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali skirti su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

3. Valstybės narės skiria su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

Or. fr

Pakeitimas 3320
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tinkamai pagrįstais atvejais 
parama su aplinkos išsaugojimu 
susijusiems veiksmams, susieta su 
įsipareigojimais atsisakyti naudoti plotus 
komerciniais tikslais, gali būti skiriama 
kaip fiksuotoji arba bazinė išmoka už 
vienetą; šios paramos suma 
apskaičiuojama remiantis papildomomis 
patirtomis išlaidomis ir prarastomis 
pajamomis.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma vadovautis Reglamente (ES) Nr. 1305/2013 pateikta formuluote.

Pakeitimas 3321
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės skatina kurti 
vietos rinkas ir trumpas tiekimo 
grandines, atsižvelgiant į jų mažesnį 
anglies pėdsaką.

Or. en

Pakeitimas 3322
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams, ūkininkų grupei ir kitiems 
žemės valdytojams, savanoriškai 
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įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

prisiimantiems įsipareigojimus, kurie gali 
padėti siekti 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių tikslų. 
Pirmenybė turėtų būti teikiama toms 
programoms, kuriomis konkrečiai 
siekiama gerinti vietos aplinkos būklę ir 
spręsti poreikius, ir kuriais padedama
siekti XI priede išvardytuose teisės 
aktuose nustatytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3323
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų ir kurie, palyginti su įprasta žemės 
ūkio praktika, yra naujoviški.

Or. en

Pakeitimas 3324
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų ir kurie, palyginti su įprasta žemės 
ūkio praktika, yra naujoviški.
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Or. en

Pakeitimas 3325
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, be kita ko, dėl tinkamos šlapynių ir 
organinio dirvožemio apsaugos.

Or. en

Pakeitimas 3326
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria 
ūkininkams, kitiems paramos gavėjams, 
ūkininkų grupėms, taip pat ūkininkų ir 
kitų paramos gavėjų grupėms, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų atitinkamų 
konkrečių tikslų.

Or. pl

Pakeitimas 3327
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria 
ūkininkams, kitiems paramos gavėjams, 
ūkininkų grupėms, taip pat ūkininkų ir 
kitų paramos gavėjų grupėms, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

Or. pl

Pakeitimas 3328
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalies d, e, f ir i punktuose
nurodytų konkrečių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3329
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams, ūkininkų grupėms ir kitiems 
paramos gavėjams, savanoriškai 
prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, 
kurie gali padėti siekti 6 straipsnio 1 dalyje 
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tikslų. nurodytų konkrečių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3330
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams arba ūkininkų grupėms ir 
kitiems paramos gavėjams, savanoriškai 
prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, 
kurie gali padėti siekti 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų konkrečių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas grindžiamas prielaida, kad parama visada duodama pavieniams ūkininkams. 
Pagal dabartinę BŽŪP, paramą galima duoti ūkininkų grupėms, kurios kartu įsipareigoja 
siekti aplinkos ir klimato srities tikslų (Reglamento 1305/2013 28 straipsnis), tokia galimybė 
jau yra taikoma valstybėse narėse. Strateginio planavimo reglamente būtina aiškiai nustatyti 
tolesnį ūkininkų kolektyvų teisėtumą būsimoje BŽŪP.

Pakeitimas 3331
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 
bent vieno iš 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
konkrečių tikslų.

Or. nl
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Pakeitimas 3332
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
skiria tik išmokas už įsipareigojimus, 
kurie:

5. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
skiria tik išmokas už įsipareigojimus, kurie 
nelemia dvigubo finansavimo pagal šį 
reglamentą skiriamų išmokų atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti taisykles ir paaiškinti agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonių ir 
ekologinių programų ryšį, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad aplinkos ir klimato srities 
įsipareigojimai nebūtų dvigubai finansuojami.

Pakeitimas 3333
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viršija atitinkamus teisės aktais 
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šios 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti taisykles ir paaiškinti agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonių ir 
ekologinių programų ryšį, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad aplinkos ir klimato srities 
įsipareigojimai nebūtų dvigubai finansuojami.
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Pakeitimas 3334
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) viršija atitinkamus teisės aktais 
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šios 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnį;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3335
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus 
nacionalinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti taisykles ir paaiškinti agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonių ir 
ekologinių programų ryšį, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad aplinkos ir klimato srities 
įsipareigojimai nebūtų dvigubai finansuojami.

Pakeitimas 3336
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus 
nacionalinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3337
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės, decentralizuotų įrengimų mažos 
apimties regioninių ankštinių augalų, 
auginamų taikant sėjomainą, tvarkymui, 
sandėliavimui ir pardavimui, reikalavimus 
ir kitus nacionalinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 3338
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus 
nacionalinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus;

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 3339
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės, atsparumo antimikrobinėms 
medžiagoms prevencijos reikalavimus ir 
kitus nacionalinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 3340
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;

b) viršija susijusius būtiniausius trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo,
gyvūnų gerovės reikalavimus ir kitus 
nacionalinėje ir Sąjungos teisėje nustatytus 
susijusius privalomus reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos, klimato srities ir kiti aplinkosauginiai įsipareigojimai apima įvairias intervencinių 
priemonių rūšis, bet nėra susijusių reikalavimų dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ar gyvūnų gerovės. Siekiant suprastinti BŽŪP reikalavimą, nederėtų apsunkinti 
ūkininkų ir valdymo institucijų pertekliniais biurokratiniais reikalavimais.

Pakeitimas 3341
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
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65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;

b) viršija būtiniausius susijusio trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo, 
gyvūnų gerovės reikalavimus ir kitus 
nacionalinėje ir Sąjungos teisėje nustatytus 
susijusius privalomus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 3342
Momchil Nekov, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;

b) viršija susijusius būtiniausius trąšų 
ir augalų apsaugos produktų naudojimo, 
gyvūnų gerovės reikalavimus ir kitus 
nacionalinėje ir Sąjungos teisėje nustatytus 
susijusius privalomus reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 3343
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;

b) viršija susijusius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus susijusius 
reikalavimus;

Or. en
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Pakeitimas 3344
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus Sąjungos 
teisėje nustatytus privalomus reikalavimus;

Or. nl

Pakeitimas 3345
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus nacionalinėje 
ir Sąjungos teisėje nustatytus privalomus 
reikalavimus;

b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus Sąjungos 
teisėje nustatytus privalomus reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama išlaikyti vienodas sąlygas. Skirtingose valstybėse narėse esantys ūkininkai 
turėtų galėti gauti išmokas už tų pačių įsipareigojimų vykdymą.

Pakeitimas 3346
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) viršija žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3347
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) viršija žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymo pagal 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti taisykles ir paaiškinti agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonių ir 
ekologinių programų ryšį, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad aplinkos ir klimato srities 
įsipareigojimai nebūtų dvigubai finansuojami.

Pakeitimas 3348
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti taisykles ir paaiškinti agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonių ir 
ekologinių programų ryšį, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad aplinkos ir klimato srities 
įsipareigojimai nebūtų dvigubai finansuojami.
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Pakeitimas 3349
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 3350
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį, bet papildo 2 skirsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. fr

Pagrindimas

Šios trys naują struktūrą sudarančios priemonės, t. y. kompleksinė parama, agrarinės 
aplinkosaugos priemonės ir naujoji ekologinė programa, turi daryti skirtingą, bet viena kitą 
papildančią įtaką keičiant žemės ūkio gamybos sistemą į tvaresnę. Šios priemonės turi būti 
geriau pritaikytos ir padėti ūkininkams lengviau pereiti prie ekologiško ūkininkavimo.

Pakeitimas 3351
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

d) viršija įsipareigojimus, už kuriuos 
išmokos skiriamos pagal 28 straipsnį, bet 
juos papildo ir jais remiasi.

Or. en

Pakeitimas 3352
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį, arba juos papildo.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti skatinamos papildomos priemonės, jei jomis padidinamas bendras plotas arba 
junglumas.

Pakeitimas 3353
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

d) nesuteikia galimybės gauti dvigubo 
finansavimo už įsipareigojimus, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme bereikalingai apsunkintos taisyklės dėl aplinkos, klimato ir kitų valdymo 
įsipareigojimų. Užuot kategoriškai atmetus mokėjimus už tokius įsipareigojimus, jei tik 
galioja griežtesnė sąlyga, ir reikalavus, kad jie skirtųsi nuo ekologinių programų pagal 28 
straipsnį, galima būtų tiesiog reikalauti, kad aplinkos, klimato ir valdymo įsipareigojimai 
nelemtų dvigubo finansavimo ekologinių programų atžvilgiu.

Pakeitimas 3354
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

d) viršija įsipareigojimus, už kuriuos 
išmokos skiriamos pagal 28 straipsnį, ir 
juos papildo.

Or. en

Pakeitimas 3355
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

d) nėra dvigubai finansuojami kartu 
su išmokomis, kurios skiriamos pagal 28 
straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 3356
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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da) viršija būtinuosius reikalavimus 
dėl visuomenės sveikatos apsaugos nuo 
pavojingųjų medžiagų naudojimo visuose 
maisto produktų sistemos mitybos 
lygiuose;

Or. en

Pakeitimas 3357
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skirti su ūkiniais gyvūnais 
susijusios žalos, patiriamos dėl plėšrūnų 
užpuolių, prevencijai ir mažinimui;

Or. de

Pakeitimas 3358
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) viršija Direktyvoje 2009/128/EB 
nustatytus būtinuosius reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 3359
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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5a. viršija būtinuosius reikalavimus 
dėl visuomenės sveikatos apsaugos nuo 
pavojingųjų medžiagų naudojimo visuose 
maisto produktų sistemos mitybos 
lygiuose;

Or. en

Pakeitimas 3360
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. viršija Direktyvoje 2009/128/EB 
nustatytus būtinuosius reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 3361
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas:
a) jei būtina, jos taip pat gali apmokėti 
sandorių išlaidas. Be to, prie mokėjimų 
gali būti priskirta fiksuota suma, susijusi 
su rizika dėl tam tikrų prisiimtų 
priemonių,
b) valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą.
Išmokos skiriamos kasmet už žemės 
hektarą ar kitokį vienetą atsižvelgiant į 
prisiimto įsipareigojimo pobūdį (pvz., 
metrą, ūkį, kraštovaizdžio detalę, gyvūną 
ar avilį).
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Or. fr

Pagrindimas

Valstybės narės privalo turėti galimybę kompensuoti ūkininkams už jų prisiimtą riziką taikyti 
aplinkai ir klimatui palankią praktiką. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės suma 
neturi apsiriboti tik patirtomis papildomomis išlaidomis, prarastomis pajamomis ar sandorių 
išlaidomis.

Pakeitimas 3362
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas:
a) jei būtina, jos taip pat gali apmokėti 
sandorių išlaidas. Be to, prie mokėjimų 
gali būti priskirta fiksuota suma, susijusi 
su rizika dėl tam tikrų prisiimtų 
priemonių, visų pirma susijusių su 
prievole pasiekti tam tikrų rezultatų ir 
(arba) reikalaujančių gerokai pakeisti 
taikomą praktiką,
b) tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali skirti paramą kaip fiksuoto 
dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą. 
Išmokos skiriamos kasmet.

Or. fr

Pakeitimas 3363
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
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būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Valstybės narės padidina 
kompensaciją papildoma paskata už 
viešųjų gėrybių teikimą pagal 
vadovaujantis šiuo reglamentu nustatytus 
nediskriminacinius kriterijus ir rodiklius, 
kad pasiūlytų veiksmingą paskatą už 
dalyvavimą. Išmokos skiriamos kasmet.

Or. en

Pakeitimas 3364
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet. Jeigu 
skiriama fiksuoto dydžio parama arba ji 
skiriama kaip vienkartinė išmoka už 
vienetą, kompensaciją ūkininkui gali 
sudaryti išmoka, kurios dydis atitinka dėl 
ūkininko prisiimtų įsipareigojimų visam 
laikui sumažėjusią vertę vidaus rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Šlapynių ir kituose projektuose, kai ūkio žemėje visam laikui nutraukiama gamyba, 
administraciniu požiūriu paprasčiausias būdas kompensuoti ūkininkui yra skiriant vienkartinę 
kompensaciją už įsipareigojimą. Nes paprastai įsipareigojimas yra nuolatinio pobūdžio ir 
sumažina žemės vertę. Turėtų būti įmanoma apskaičiuoti kompensacijos dydį pagal žemės 
vertės sumažėjimą.
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Pakeitimas 3365
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas, kurie 
proporcingai papildomi pasiūlius 
veiksmingą paskatą už paramos gavėjų 
dalyvavimą ir padengus taikytinas 
sandorio išlaidas. Jei būtina, jos taip pat 
gali apmokėti sandorių išlaidas. Tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės gali 
skirti paramą kaip fiksuoto dydžio arba 
vienkartinę išmoką už vienetą. Išmokos 
skiriamos kasmet.

Or. en

Pagrindimas

PPO suteikia daug laisvės spręsti savo nuožiūra dėl proporcingos maržos, kuria galima 
papildyti patirtas išlaidas ir prarastas pajamas, kad būtų padidintas ekologinių programų ir 
aplinkos bei klimato valdymo įsipareigojimų patrauklumas. Šis pakeitimas turėtų suteikti 
teisinio tikrumo, kad bus teikiamas veiksmingas papildymas ir kad jis bus naudingas 
ūkininkams, aplinkai ir klimatui.

Pakeitimas 3366
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 

6. Valstybės narės teikia
kompensaciją, kuri bent jau padengia dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jos 
taip pat teikia finansines paskatas 
paramos gavėjams, kad šie dalyvautų
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fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

įgyvendinant aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus. Jei būtina, jos 
taip pat gali apmokėti sandorių išlaidas. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali skirti paramą kaip fiksuoto 
dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą. 
Išmokos skiriamos kasmet.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti Sąjungos klimato ir aplinkos srities tikslus, reikėtų daugiau ūkininkų 
paskatinti dalyvauti įgyvendinant aplinkos, klimato ir kitus valdymo įsipareigojimus. Todėl 
valstybės narės turėti ne tik atlyginti paramos gavėjams už patirtas išlaidas ir prarastas 
pajamas, bet ir teikti finansines paskatas už dalyvavimą šiose programose.

Pakeitimas 3367
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas arba 
skiriamos išmokos, kuriomis paramos 
gavėjams atlyginama pagal jų indėlį 
siekiant 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir i 
punktuose nustatytų tikslų. Jei būtina, jos 
taip pat gali apmokėti sandorių išlaidas. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali skirti paramą kaip fiksuoto 
dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą. 
Išmokos skiriamos kasmet.

Or. en

Pakeitimas 3368
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas, visų pirma susijusias su ūkininkų 
prisiimta rizika pradėti pereinamuosius 
projektus, skirtus keisti jų gamybos 
modelius. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

Or. fr

Pagrindimas

Šios trys naują struktūrą sudarančios priemonės, t. y. kompleksinė parama, agrarinės 
aplinkosaugos priemonės ir naujoji ekologinė programa, turi daryti skirtingą, bet viena kitą 
papildančią įtaką keičiant žemės ūkio gamybos sistemą į tvaresnę. Šios priemonės turi būti 
geriau pritaikytos ir padėti ūkininkams lengviau pereiti prie ekologiško ūkininkavimo, 
pasinaudojant vietoje taikomomis inovacijomis.

Pakeitimas 3369
Peter Jahr, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas ir taikyti paskatos komponentą.
Išmokos, įskaitant paskatos komponentus, 
gali būti paskirstomos pagal objektyvius 
kriterijus. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

Or. de
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Pagrindimas

Paaiškėjo, kad dėl tam tikrų priemonių arba tam tikruose regionuose paskatos komponentas 
yra tinkama priemonė, siekiant padidinti pritarimą tam tikroms priemonėms ir padengti 
verslo riziką.

Paskatos komponentas būtų taikomas ir vienų metų priemonėms pagal 28 straipsnį, nes jo 6 
dalies b punkte teikiama nuoroda į 65 straipsnį.

Pakeitimas 3370
Albert Deß, Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas arba prisidėti prie pajamų 
paramos. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos, išskyrus vienkartinę 
išmoką, skiriamos kasmet.

Or. de

Pakeitimas 3371
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti avansą, kad 
paskatintų įsisavinti novatoriškas 
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vienetą. Išmokos skiriamos kasmet. priemones, paramą galima skirti kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

Or. en

Pakeitimas 3372
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jos 
taip pat gali nustatyti skatinamąją 
priemonę, kad būtų apmokėtos sandorių 
išlaidos pereinant prie atsparesnių ir prie 
klimato kaitos pritaikytų sistemų. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali skirti paramą kaip fiksuoto 
dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą. 
Išmokos skiriamos kasmet.

Or. es

Pakeitimas 3373
Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės nustato išmokas 
paramos gavėjams atsižvelgdamos į 
nustatytus tikslus ir dėl prisiimtų 
įsipareigojimų papildomai patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas.
Išmokos skiriamos kasmet, jos gali apimti 
ir sandorių išlaidas. Tinkamai pagrįstais 
atvejais valstybės narės gali skirti paramą 
kaip fiksuoto dydžio arba vienkartinę 
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išmoką už vienetą.

Or. de

Pagrindimas

Remiamasi pranešėjos formuluote. Turėtų būti galimos dalinės kompensacijos. Nustatant 
priemokas turėtų būti galima atsižvelgti į paskatos komponentus. Siekiant užtikrinti 
suderinamumą su PPO, reikėtų vengti žodžio „paskata“, tačiau pagrindžiant siekiamus 
tikslus galima atsižvelgti ir į paskatas, ir į dalines išmokas.

Pakeitimas 3374
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas ir skirti papildomą paskatą. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali skirti paramą kaip fiksuoto 
dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą. 
Išmokos skiriamos kasmet.

Or. en

Pakeitimas 3375
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas arba 
skiria skatinamąsias išmokas. Jei būtina, 
jos taip pat gali apmokėti sandorių išlaidas. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
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fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

narės gali skirti paramą kaip fiksuoto 
dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą. 
Išmokos skiriamos kasmet.

Or. en

Pakeitimas 3376
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja visas 
arba dalį dėl prisiimtų įsipareigojimų 
patirtas paramos gavėjų išlaidas ir prarastas 
pajamas. Jei būtina, jos taip pat gali 
apmokėti sandorių išlaidas ir paskatą. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali skirti paramą kaip fiksuoto 
dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą. 
Išmokos skiriamos kasmet.

Or. en

Pakeitimas 3377
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas ir nustatyti skatinamąją priemonę. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali skirti paramą kaip fiksuoto 
dydžio arba vienkartinę išmoką už vienetą. 
Išmokos skiriamos kasmet.

Or. es
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Pakeitimas 3378
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės nustato paramos 
gavėjams išmokas pagal jų dėl prisiimtų 
įsipareigojimų patirtas papildomas išlaidas 
ir prarastas pajamas. Jei būtina, jos taip pat 
gali apmokėti sandorių išlaidas. Tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės gali 
skirti paramą kaip fiksuoto dydžio arba 
vienkartinę išmoką už vienetą. Išmokos 
skiriamos kasmet.

Or. pl

Pakeitimas 3379
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja ne tik
dėl prisiimtų įsipareigojimų patirtas 
paramos gavėjų išlaidas ir prarastas 
pajamas. Jei būtina, jos taip pat gali 
apmokėti sandorių išlaidas. Tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės gali 
skirti paramą kaip fiksuoto dydžio arba 
vienkartinę išmoką už vienetą. Išmokos 
skiriamos kasmet.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant skatinti gamybos sistemų perėjimą prie patikimesnių gamybos būdų, reikalingos 
paskatos, kuriomis nebūtų apsiribojama išmokomis už prarastas pajamas.
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Pakeitimas 3380
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Išmokos skiriamos kasmet už 
žemės hektarą ar kitokį vienetą, 
atsižvelgiant į prisiimto įsipareigojimo 
pobūdį, pvz., už metrą, ūkį, kraštovaizdžio 
detalę, gyvūną ar avilį.

Or. fr

Pakeitimas 3381
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kelis valdymo įsipareigojimus kaip 
vietos sistemas, kolektyvines sistemas ir 
rezultatais grindžiamas išmokų sistemas, 
kad paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

Or. en

Pakeitimas 3382
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
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išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo ir tradicinių žemės ūkio 
kraštovaizdžių puoselėjimo.

Or. it

Pakeitimas 3383
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo ir tradicinių žemės ūkio 
kraštovaizdžių puoselėjimo.

Or. it

Pakeitimas 3384
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo ir tradicinių žemės ūkio 
kraštovaizdžių puoselėjimo.

Or. it

Pakeitimas 3385
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Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir teritoriniu 
požiūriu rezultatais grindžiamas išmokų 
sistemas, kad paskatintų ūkininkus 
platesniu mastu ir išmatuojamu būdu siekti 
svaraus aplinkos kokybės gerinimo.

Or. fr

Pakeitimas 3386
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus ir kitus paramos 
gavėjus platesniu mastu ir išmatuojamu 
būdu siekti svaraus aplinkos kokybės 
gerinimo.

Or. nl

Pakeitimas 3387
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus ir ūkininkų grupes 
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išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

platesniu mastu ir išmatuojamu būdu siekti 
svaraus aplinkos kokybės gerinimo.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas grindžiamas prielaida, kad parama visada duodama pavieniams ūkininkams. 
Pagal dabartinę BŽŪP, paramą galima duoti ūkininkų grupėms, kurios kartu įsipareigoja 
siekti aplinkos ir klimato srities tikslų (Reglamento 1305/2013 28 straipsnis), tokia galimybė 
jau yra taikoma valstybėse narėse. Strateginio planavimo reglamente būtina aiškiai nustatyti 
tolesnį ūkininkų kolektyvų teisėtumą būsimoje BŽŪP.

Pakeitimas 3388
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus arba ūkininkų 
grupes platesniu mastu ir išmatuojamu 
būdu siekti svaraus aplinkos kokybės 
gerinimo.

Or. en

Pakeitimas 3389
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti
ir remti savanoriškas kolektyvines 
sistemas ir rezultatais grindžiamas išmokų 
sistemas, kad paskatintų ūkininkus 
platesniu mastu ir išmatuojamu būdu siekti 
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kokybės gerinimo. svaraus aplinkos kokybės gerinimo.

Or. en

Pakeitimas 3390
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

7. Valstybės narės skatina taikyti ir 
remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

Or. en

Pagrindimas

Yra įrodyta, kad kolektyvinis įgyvendinimas yra labai veiksmingas. Todėl valstybės narės 
turėtų tokį įgyvendinimą skatinti.

Pakeitimas 3391
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas ir rezultatais 
grindžiamas išmokų sistemas, kad 
paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

7. Valstybės narės gali skatinti taikyti 
ir remti kolektyvines sistemas bei veiksmus
ir rezultatais grindžiamas išmokų sistemas, 
kad paskatintų ūkininkus platesniu mastu ir 
išmatuojamu būdu siekti svaraus aplinkos 
kokybės gerinimo.

Or. es
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Pakeitimas 3392
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės turi skirti lėšų 
konsultacijoms, mokymui ir žinių 
perdavimui, kad kuo geriau padėtų 
ūkininkams, prisiėmusiems įsipareigojimą 
keisti savo gamybos sistemą.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu remti ūkininkams skirtas kolektyvines sistemas ir tokiu būdu skatinti ūkininkavimo 
praktikos pokyčius bei perėjimą prie kitų gamybos sistemų. Vis dėlto, norint, kad projektai 
pavyktų, svarbu atkreipti dėmesį į mokymą, konsultacijas ir inovacijas.

Pakeitimas 3393
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Tokios valdymo įsipareigojimų 
rūšys 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; miško plotų 
plėtrą ir tvarią miškotvarką, įskaitant 
miško veisimą, agrarinės miškininkystės 
sistemų kūrimą bei atkūrimą; miškų 
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išteklių apsaugą, atkūrimą ir gerinimą, 
atsižvelgiant į prisitaikymo poreikius. 
Valstybės narės gali pagal savo poreikius 
kurti ir kitas šios rūšies intervencinių 
priemonių sistemas.

Or. en

Pakeitimas 3394
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems 
iš karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

8. Įsipareigojimai prisiimami vienų–
septynerių metų laikotarpiui. Tačiau, jei to 
reikia, kad būtų pasiekta arba išlaikyta 
norima tam tikra nauda aplinkai, valstybės 
narės savo BŽŪP strateginiuose planuose 
gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, taikomą 
konkrečių tipų įsipareigojimams, be kita 
ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami.

Or. en

Pakeitimas 3395
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 

8. Įsipareigojimai prisiimami vienų–
septynerių metų laikotarpiui. Tačiau, jei to 
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Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems 
iš karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

reikia, kad būtų pasiekta arba išlaikyta 
norima tam tikra nauda aplinkai, valstybės 
narės savo BŽŪP strateginiuose planuose 
gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, taikomą 
konkrečių tipų įsipareigojimams, be kita 
ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami.

Or. en

Pakeitimas 3396
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
atsižvelgdamos į ilgalaikį miškininkystės 
pobūdį, valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nustatyti 
ilgesnį laikotarpį, taikomą konkrečių tipų 
įsipareigojimams, be kita ko, 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, įsipareigojimai kasmet 
pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

Or. en
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Pagrindimas

Miškų ekosistemos ir miškininkystė yra ilgalaikio pobūdžio. Į tai būtina atsižvelgti 
įgyvendinant miškotvarkos įsipareigojimus ir vertinant jų rezultatus.

Pakeitimas 3397
Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Tinkamai pagrįstais 
atvejais valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nustatyti 
trumpesnį, tačiau bent vienų metų
laikotarpį, taikomą naujiems 
įsipareigojimams, prisiimtiems iš karto po 
pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas būtinas tam, kad būtų galimos vienų metų išmokos, pvz., už gyvūnų gerovę. Tai 
neturi būti išimtiniai atvejai.

Pakeitimas 3398
Momchil Nekov, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

8. Įsipareigojimai paprastai
prisiimami penkerių–septynerių metų 
laikotarpiui. Tačiau, jei to reikia, kad būtų 
pasiekta arba išlaikyta norima tam tikra 
nauda aplinkai, valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nustatyti 
ilgesnį laikotarpį, taikomą konkrečių tipų 
įsipareigojimams, be kita ko, 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, įsipareigojimai kasmet 
pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 3399
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

8. Įsipareigojimai paprastai
prisiimami penkerių–septynerių metų 
laikotarpiui. Tačiau, jei to reikia, kad būtų 
pasiekta arba išlaikyta norima tam tikra 
nauda aplinkai, valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nustatyti 
ilgesnį laikotarpį, taikomą konkrečių tipų 
įsipareigojimams, be kita ko, 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, įsipareigojimai kasmet 
pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

Or. en
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Pagrindimas

Daroma prielaida, kad pagal šią dalį neleidžiama prisiimti trumpesnių nei 5–7 metų 
įsipareigojimų. Pagal šį straipsnį vienų metų įsipareigojimas galimas tik nutraukus pirminį 
laikotarpį. Patartina tęsti vienų metų įsipareigojimą gyvūnų gerovės priemonėje, kaip tai yra 
daroma dabartiniame programavimo laikotarpyje.

Pakeitimas 3400
Maria Noichl, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

8. Įsipareigojimai paprastai
prisiimami penkerių–septynerių metų 
laikotarpiui. Tačiau, jei to reikia, kad būtų 
pasiekta arba išlaikyta norima tam tikra 
nauda aplinkai, valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nustatyti 
ilgesnį laikotarpį, taikomą konkrečių tipų 
įsipareigojimams, be kita ko, 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, įsipareigojimai kasmet 
pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Daroma prielaida, kad pagal šią dalį neleidžiama prisiimti trumpesnių nei 5–7 metų 
įsipareigojimų. Atlikus šį pakeitimą, pagal šį straipsnį būtų galima prisiimti vienų metų 
įsipareigojimus, kaip tai yra daroma dabartiniame programavimo laikotarpyje.

Pakeitimas 3401
Elsi Katainen, Pavel Poc, Ulrike Müller, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Pavel 
Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
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65 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Išimtiniais ir tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės savo 
BŽŪP strateginiuose planuose gali 
nustatyti trumpesnį laikotarpį, taikomą 
naujiems įsipareigojimams, prisiimtiems iš 
karto po pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

8. Įsipareigojimai prisiimami 
penkerių–septynerių metų laikotarpiui. 
Tačiau, jei to reikia, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima tam tikra nauda aplinkai, 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti ilgesnį laikotarpį, 
taikomą konkrečių tipų įsipareigojimams, 
be kita ko, numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, įsipareigojimai 
kasmet pratęsiami. Atitinkamais atvejais 
valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose gali nustatyti trumpesnį 
laikotarpį, taikomą naujiems 
įsipareigojimams, prisiimtiems iš karto po 
pirminiu laikotarpiu įvykdytų 
įsipareigojimų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant geresnių rezultatų, būtinas didesnis lankstumas. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama atitinkamais atvejais pasirinkti nuo vienų iki penkerių metų įsipareigojimus. 
Pavyzdžiui, gyvūnų gerovės išmokų atveju taikomas vienų metų laikotarpis suteikia galimybę 
gerokai supaprastinti administracines procedūras, palyginti su ankstesniais penkerių metų 
įsipareigojimais.

Pakeitimas 3402
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į ilgalaikį miškininkystės 
pobūdį ir lėtą miškų buveinių vystymąsi, 
gali būti naudojami ilgesni įsipareigojimų 
laikotarpiai ir ilgesnis pratęsimo 
laikotarpis po pirminio laikotarpio, kad 
prisiimtais įsipareigojimais pavyktų 
pasiekti ar išlaikyti apibrėžtą 
aplinkosauginę naudą miškuose.
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Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės tam tikromis sąlygomis, pvz., susijusiomis su aplinkosauginiais 
įsipareigojimais dėl miškų, gali BŽŪP strateginiame plane nustatyti ilgesnį laikotarpį. 
Tvarios miškotvarkos ir klimato srities tikslų atžvilgiu būtina leisti pratęsti įsipareigojimus 
daugiau kaip dešimčiai metų. Miškų ekosistemos ir miškininkystė yra ilgalaikio pobūdžio, 
todėl reikalingas ilgesnis laikotarpis. Į tai būtina atsižvelgti įgyvendinant miškotvarkos 
įsipareigojimus ir vertinant jų rezultatus.

Pakeitimas 3403
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą. Tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai intervencinės priemonės yra 
orientuotos į aplinkos ir klimato srities 
įsipareigojimus, susijusius su gyvuliais, 
išmokos gali būti skiriamos už sutartinį 
ūkinį gyvūną arba avilį.

Or. es

Pagrindimas

Remiantis šia formuluote, galima apsvarstyti dvi nurodytas intervencines priemones: 
genetinių išteklių išsaugojimą arba ekologinę gamybą nedideliuose ekstensyviajai 
gyvulininkystei skirtuose ūkiuose, kuriuose neauginami atrajotojai.

Pakeitimas 3404
Othmar Karas, Herbert Dorfmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, be kitų, už įsipareigojimus 
pereiti prie Reglamente (EB) Nr. 834/2007 
apibrėžtos ekologinio ūkininkavimo 
praktikos ir metodų arba juos išlaikyti, ir 
miškų aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą arba pagrįstais atvejais 
už kitus vienetus, kaip antai gyvulių 
vienetą, gyvūnus, medžius, m³.

Or. de

Pagrindimas

Papildoma, kad pagrįstais atvejais priemokos gali būti taikomos ir už kitus vienetus.

Pakeitimas 3405
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą. Susijusiems 
genetiniams ištekliams ir kitiems valdymo 
įsipareigojimams gali būti naudojami kiti 
nustatyti vienetai.

Or. en
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Pakeitimas 3406
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą arba kitokias išmokas 
pagal šio straipsnio 6 dalies c punktą.

Or. fr

Pakeitimas 3407
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą arba kitokias išmokas 
pagal 6a dalį.

Or. fr
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Pakeitimas 3408
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą, t. y., gyvulininkystės 
atveju už ūkį.

Or. hr

Pakeitimas 3409
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, įsipareigojimus 
kurti ir atkurti agrarinės miškininkystės 
sistemas ir miškų aplinkosaugos ir klimato 
srities paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

Or. en
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Pagrindimas

JRC ir kitų tyrimų rezultatai atskleidė didelę vertę aplinkai ir klimato kaitos švelninimui, 
kurią teikia

agrarinė miškininkystė, o jos svarba yra nurodyta 5, 38, 39 ir 41 konstatuojamosiose dalyse. 
Tačiau pati agrarinė miškininkystė nėra

konkrečiai minima nė viename straipsnyje. Formuluotė paimta iš 39 konstatuojamosios 
dalies.

Pakeitimas 3410
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, gerokai 
sumažinti pesticidų naudojimą ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

Or. en

Pakeitimas 3411
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
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Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą, gyvūną ar kitą 
nustatytą objektą.

Or. pl

Pakeitimas 3412
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą arba sutartinį ūkinį 
gyvūną ar avilį.

Or. es

Pagrindimas

Papildomos išlaidos ir prarastos pajamos turi būti siejamos su visais gyvuliais, atitinkančiais 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 nuostatas, todėl reikia užtikrinti, kad atliekant 
skaičiavimus būtų galima nustatyti tokią išmoką už vienetą, kuri geriausiai atitiktų 
aplinkybes.

Pakeitimas 3413
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą ar už kitą nustatytą 
vienetą.

Or. en

Pagrindimas

Parama už ekologinį ūkininkavimą, pvz., teikiama ir už gyvūnus, kurie laikomi pagal 
ekologinio ūkininkavimo reikalavimus, net tik už hektarus.

Pakeitimas 3414
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą ar gyvūnus.

Or. pl

Pagrindimas

Taip pat tikslinga remti ekologinę gyvulininkystę.
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Pakeitimas 3415
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą ar gyvūną.

Or. pl

Pagrindimas

Dėl galimybės skirti išmokas už gyvūnus nepaisymo reglamento projekto 65 straipsnyje nebus 
teikiama parama ekologinės gyvulininkystės gamybos vystymui. Ekologiškai auginamiems 
gyvūnams taikomi aukštesni gerovės standartai, todėl tikslinga kompensuoti šias papildomas 
ūkių išlaidas.

Galimybės skirti išmokas už gyvūnus pagal šią intervencinę priemonę nebuvimas kelia pavojų 
šioms palaikomoms veislėms ateityje.

Pakeitimas 3416
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
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išmokas už hektarą. išmokas už hektarą arba gyvūną.

Or. en

Pakeitimas 3417
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas.

Or. de

Pakeitimas 3418
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai 
intervencinės priemonės yra orientuotos į 
ekologinės gamybos aplinkos ir klimato 
srities įsipareigojimus, gyvūnų gerovę ar 
genetinių išteklių gyvulininkystės 
sektoriuje gerinimą, išmoka gali būti 
skiriama už vieną gyvulį.

Or. es
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Pakeitimas 3419
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai 
intervencinės priemonės yra orientuotos į 
ekologinės gamybos aplinkos ir klimato 
srities įsipareigojimus ir genetinių išteklių 
gyvulininkystės sektoriuje gerinimą, 
išmoka gali būti skiriama už ūkį.

Or. en

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į ypatingą žemės neturinčių gyvulių augintojų padėtį.

Pakeitimas 3420
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti 
reikalingų žinių ir informacijos.

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti 
reikalingų žinių ir informacijos, įskaitant 
galimybę gauti ekspertų nuomonę dėl 
perėjimo prie aplinkai ir klimatui 
palankių žemės ūkio gamybos metodų, 
įskaitant ekologinį ūkininkavimą.

Or. en

Pakeitimas 3421
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
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65 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti 
reikalingų žinių ir informacijos.

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti 
reikalingų žinių ir informacijos ir kad tie, 
kam to reikia, galėtų gauti tinkamų 
mokymų.

Or. en

Pakeitimas 3422
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti 
reikalingų žinių ir informacijos.

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti 
reikalingų žinių ir informacijos, ir kad šios 
žinios ir informacija pagal atliktą poreikių 
analizę būtų aktualios.

Or. en

Pakeitimas 3423
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės užtikrina, kad 
pagal šį straipsnį taikomos intervencinės 
priemonės derėtų su intervencinėmis 
priemonėmis, taikomomis pagal 28 
straipsnį.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis 65 straipsnio 11 dalimi, intervencinės priemonės pagal 65 straipsnį turi atitikti 
skirtas pagal 28 straipsnį. Tačiau 65 straipsnio 5 dalies d punkte teigiama, kad 65 straipsnyje 
nurodyti įsipareigojimai turi skirtis nuo įsipareigojimų pagal 28 straipsnyje minimą I ramstį. 
Atrodo, kad šie du teiginiai vienas kitam prieštarauja. Todėl 65 straipsnio 11 dalį reikėtų 
išbraukti.

Pakeitimas 3424
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
šį straipsnį taikomos intervencinės 
priemonės derėtų su intervencinėmis 
priemonėmis, taikomomis pagal 28 
straipsnį.

11. Valstybės narės ir, jei reikia, 
regionai užtikrina, kad pagal šį straipsnį 
taikomos intervencinės priemonės derėtų 
su intervencinėmis priemonėmis, 
taikomomis pagal 28 straipsnį.

Or. it

Pakeitimas 3425
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
šį straipsnį taikomos intervencinės 
priemonės derėtų su intervencinėmis 
priemonėmis, taikomomis pagal 28 
straipsnį.

11. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
šį straipsnį taikomos intervencinės 
priemonės derėtų su intervencinėmis 
priemonėmis, taikomomis pagal 28 
straipsnį ir joms nekenktų.

Or. en

Pakeitimas 3426
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

66 straipsnis Išbraukta.

Gamtinės ar kitokios vietovei būdingos 
kliūtys

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių 
ar kitokių vietovei būdingų kliūčių 
paramos gavėjų patirtas visas papildomas 
išlaidas ir prarastas pajamas ar dalį jų.

4. 3 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines 
ar kitokias vietovei būdingas kliūtis, 
lyginant su vietovėmis, kuriose nėra 
gamtinių ar kitokių vietovei būdingų 
kliūčių.

5. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą.

Or. es

Pagrindimas

Šiais trimis pakeitimais išmokos už gamtines kliūtis, nepakeičiant jų pobūdžio, perkeliamos iš 
antrojo ramsčio į pirmąjį, nes yra puikiai pritaikytos prie metinių išmokų ūkininkams. Taip 
dalis biudžeto skiriama kitiems kaimo plėtros veiksmams, kuriems pagal pasiūlymą dėl DFP 
numatyta gerokai mažiau išteklių.
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Pakeitimas 3427
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis. Tai turėtų būti papildomos 
išmokos, kurios neturėtų būti skiriamos 
vietoj papildomos paramos už vietoves, 
kuriose esama gamtinių ar kitokių 
vietovei būdingų kliūčių, nurodytų 27a 
straipsnyje.

Or. es

Pakeitimas 3428
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

1. Kad padėtų ūkininkams palankių 
sąlygų neturinčiose ir periferinėse srityse, 
užtikrintų subalansuotą teritorinį 
vystymąsi ir padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės skiria išmokas už gamtines 
ar kitokias vietovei būdingas kliūtis.

Or. en
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Pagrindimas

Išmokos už gamtines kliūtis visų pirma turėtų būti skirtos palankių sąlygų neturinčioms 
teritorijoms, kad būtų užtikrintas tolesnis ūkininkavimas šiose srityse.

Pakeitimas 3429
Michel Dantin, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis, be to, skirti išmokas už kalnuotas
vietoves.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama valstybes nares įpareigoti skirti išmokas už kalnuotas vietoves.

Pakeitimas 3430
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

1. Kad padėtų siekti bent vieno iš 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už gamtines ar kitokias 
vietovei būdingas kliūtis.
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Or. nl

Pakeitimas 3431
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės skiria EŽŪGF išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

Or. en

Pagrindimas

Šios išmokos šiuo metu skiriamos papildyti tiesiogines išmokas, kuriuos visuotinai 
paskirstomos pagal hektarus.

Pakeitimas 3432
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Siekdamos sumažinti išlaidas 
gamintojams gamtinių kliūčių turinčiuose 
ir visų pirma kalnų regionuose, valstybės 
narės gali nustatyti terminą „šeimos ūkis 
kalnų regione“ ir įvesti suminį 
koeficientą, kurio didžiausioji vertė būtų 
4, ir kuriame būtų atsižvelgiama į šiuos 
elementus, kurių kiekvieno vertė lygi 1: 
gyvulių skaičių, dirbamą žemę, geros 
ekologinės būklės ganyklas ir auginamų 
žemės ūkio kultūrų, pripažįstamų ir 
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remiamų pagal BŽŪP, skaičių. Tada šis 
suminis koeficientas padauginamas iš 
atitinkamos paramos rūšies gamtinių 
kliūčių neturinčių regionų ūkininkams 
sumos.

Or. en

Pakeitimas 3433
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2. Savo strateginiuose planuose 
valstybės narės nurodo žemės ūkio, 
gyvulininkystės arba agrarinės 
miškininkystės veiklą, grindžiamą 
nusistovėjusia vietos praktika bei 
teritorinio administravimo ir valdymo 
sistemomis, kurioms neteikiama 27a 
straipsnyje nurodyta papildoma parama, 
tačiau kurias būtina prižiūrėti siekiant 
užtikrinti gerą ekosistemų ekologinę 
būklę.

Or. es

Pakeitimas 3434
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį, ir už nuo karo 
Kroatijos Respublikoje nukentėjusias 
teritorijas, kurios vis dar kenčia karo 
padarinius.
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Or. hr

Pakeitimas 3435
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos tikriesiems
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2. Šios išmokos ūkininkams skiriamos 
už vietoves, nustatytas pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnį, pagal 
įvairių kliūčių sunkumą, nustatytą 
vadovaujantis biologiniais ir fiziniais 
kriterijais.

Or. en

Pagrindimas

Išmokų lygis turėtų tiksliai atspindėti nepalankias sąlygas.

Pakeitimas 3436
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Rosa Estaràs 
Ferragut, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį, įskaitant salų 
regionus.

Or. es

Pakeitimas 3437
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2. Šios išmokos paramos gavėjams
skiriamos už vietoves, nustatytas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 
straipsnį.

Or. pl

Pakeitimas 3438
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2. Šios išmokos paramos gavėjams
skiriamos už vietoves, nustatytas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 
straipsnį.

Or. pl

Pakeitimas 3439
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos tikriesiems 
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2. Šios išmokos paramos gavėjams
skiriamos už vietoves, nustatytas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 32 
straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

Aš verčiau rinkčiausi pasirinktinę sistemą (kaip susitarta „Omnibus“ reglamente), kad 
valstybės narės galėtų spręsti, ar nori tikrinti, kas yra „tikrasis ūkininkas“, ar ne. Todėl to 
nereikėtų įtraukti į būtinuosius reikalavimus paramai kaimo ūkio plėtrai gauti.

Pakeitimas 3440
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos tikriesiems
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

2. Šios išmokos ūkininkams skiriamos 
už vietoves, nustatytas pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 3441
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Juridinių asmenų arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti paramą šių juridinių 
asmenų ar grupių lygiu, kai nacionalinės 
teisės aktuose numatyta, kad kiekvienas 
narys turi prisiimti teises ir pareigas, 
kurios yra panašios į atskirų ūkininkų, 
turinčių valdos valdytojo statusą, teises ir 
pareigas, visų pirma jų ekonominės, 
socialinės ir fiskalinės padėties atžvilgiu, 
jeigu jie prisidėjo prie atitinkamų 
juridinių asmenų ar grupių žemės ūkio 
struktūrų stiprinimo.

Or. es
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Pakeitimas 3442
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti paramą šių juridinių 
asmenų ar grupių lygiu, kai nacionalinėje 
teisėje numatyta, kad atskiri nariai gali 
prisiimti teises ir pareigas, kurios yra 
panašios į atskirų ūkininkų, turinčių 
valdos valdytojo statusą, teises ir pareigas, 
visų pirma jų ekonominio, socialinio ir 
mokestinio statuso atžvilgiu, su sąlyga, 
kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių 
asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų 
stiprinimo.

Or. en

Pakeitimas 3443
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

3. Jei valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustato skirtingus 
kliūčių lygius, jos gali nuspręsti 
diferencijuoti paramos gavėjams skiriamą 
paramos sumą hektarui; kompensacijos 
dydis yra proporcingas nustatytų kliūčių 
dydžiui. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
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prarastas pajamas ar dalį jų. Valstybės 
narės užtikrina, kad susiję apskaičiavimai 
būtų tinkami, tikslūs ir parengti iš anksto 
pagal sąžiningą, teisingą ir patikrinamą 
skaičiavimo metodą.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingi išmokų lygiai ar intervalai turėtų atspindėti nustatytos nepalankios sąlygos ar 
kliūties dydį, o jiems apskaičiuoti naudojama metodika turėtų būti aiški ir skaidri.

Pakeitimas 3444
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų. Pagalbos 
suma gali būti derinama atsižvelgiant į 
tai, kokios apimties nuolatiniai sunkumai 
daro įtaką žemės ūkio veiklai ir (arba) 
ūkininkavimo sistemai.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sukurti bendras papildomų išlaidų ir prarastų pajamų apskaičiavimo 
taisykles, atsižvelgiant į tai, kokios apimties nuolatiniai sunkumai daro įtaką žemės ūkio 
veiklai.

Pakeitimas 3445
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų, taip pat 
ekosistemos vertybes ir gėrybes, kuriomis 
aprūpinama visa visuomenė.

Or. es

Pakeitimas 3446
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų. Jos taip pat 
teikia finansines paskatas paramos 
gavėjams, kad šie toliau ūkininkautų šiose 
teritorijose.

Or. en

Pakeitimas 3447
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis, lyginant 
su vietovėmis, kuriose nėra gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių.

4. 3 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis, lyginant 
su vietovėmis, kuriose nėra gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių, jos 
apskaičiuojamos naudojant skaidrų, 
tinkamą ir patikrinamą metodą;

Or. en

Pagrindimas

Išmokų lygio apskaičiavimas turi vykti skaidriai, aiškiai ir patikrinamai.

Pakeitimas 3448
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti minimalią 
išmokų ribą, kuomet pagalba 
nebeskiriama. Tinkamai pagrįstais 
atvejais valstybės narės gali neskirti 
išmokų už gamybos sistemas, kurias 
taikant gaunamos gerokai didesnės 
pajamos negu kituose atitinkamos 
vietovės ūkiuose.

Or. fr

Pakeitimas 3449
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdamos šiuos skaičiavimus, tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės gali 
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diferencijuoti išmokos lygį atsižvelgdamos 
į:

a) nustatytų nuolatinių kliūčių, 
darančių įtaką ūkininkavimo veiklai, 
mastą;

b) ūkininkavimo sistemą.

Or. es

Pagrindimas

Kad būtų galima moduliuoti šias išmokas, siūloma įtraukti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 
31 straipsnio tekstą.

Pakeitimas 3450
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokų suma gali būti derinama 
atsižvelgiant į tai, kokios apimties 
nuolatiniai sunkumai daro įtaką įvairių 
gamybos sistemų žemės ūkio veiklai. 
Skiriant išmokas, jei reikia, gali būti 
atsižvelgiama į socialinius bei 
ekonominius ir aplinkos kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 3451
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Skiriant išmokas, jei reikia, gali 
būti atsižvelgiama į socialinius ir 
ekonominius kriterijus.
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti tikslinių ekonominių ir socialinių kriterijų taikymą.

Pakeitimas 3452
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą.

5. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą ir neturi viršyti IXb priede 
nustatytų didžiausių sumų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti nuorodą į naujai siūlomą IXb priedą ir užtikrinti bendras 
taisykles ir didžiausias sumas, už kurias mokamos išmokos dėl gamtinių ar kitokių vietovei 
būdingų kliūčių, taip pat užtikrinti vienodą požiūrį į ūkininkus.

Pakeitimas 3453
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą.

5. Išmokos apskaičiuojamos ir
skiriamos kasmet už ploto hektarą ir 
ekvivalentą gyvuliais.

Or. en

Pakeitimas 3454
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
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66 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės nustato ir 
parengia tinkamą integruoto išmokų 
valdymo priemonę, sudarydamos 
teritorines žemės naudojimo sutartis, 
teritorines žemės saugojimo sutartis arba 
pritaikydamos bet kokią kitą atitinkamą 
priemonę, kuria siekiama ekosistemų, 
kurioms ši priemonė taikoma, integruoto 
valdymo tikslų.

Or. es

Pakeitimas 3455
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės numato 
proporcingą išmokų mažinimą už 
mažiausią plotą kiekviename ūkyje, kurį 
įtvirtina savo BŽŪP strateginiame plane.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti proporcingą kompensacinių išmokų mažinimą.

Pakeitimas 3456
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 



AM\1171746LT.docx 103/182 PE631.985v01-00

LT

valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

valstybės narės skiria privalomas išmokas 
už nepalankias konkrečios vietovės 
sąlygas, susidariusias dėl direktyvose 
92/43/EEB ir 2009/147/EB arba 
2000/60/EB nustatytų reikalavimų 
vykdymo. Kai tinkama, jos papildomos 
vadinamosiomis ekologinėmis sistemomis, 
finansuojamomis EŽŪGF lėšomis.

Or. es

Pakeitimas 3457
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės skiria išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

Or. en

Pakeitimas 3458
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
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valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

valstybės narės skiria išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

Or. en

Pakeitimas 3459
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės skiria išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

Or. en

Pagrindimas

Išmokos už teritorijas, kuriose ūkininkai teikia vertingas viešąsias gėrybes, turėtų būti 
skiriamos privalomai.

Pakeitimas 3460
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, gamintojų organizacijoms, 
ūkininkų grupėms, miškų savininkams ir 
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nepalankių sąlygų vietoves. miškų savininkų grupėms. Tinkamai 
pagrįstais atvejais jos gali būti skiriamos 
ir kitiems žemės valdytojams.

Or. pt

Pakeitimas 3461
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, ūkininkų grupėms ir (arba) 
kooperatyvams, taip pat miškų 
valdytojams ir miškų valdytojų grupėms 
ir (arba) kooperatyvams. Tinkamai 
pagrįstais atvejais jos gali būti skiriamos
ir kitiems žemės valdytojams.

Or. it

Pakeitimas 3462
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, ūkininkų grupėms ir (arba) 
kooperatyvams, taip pat miškų 
valdytojams ir miškų valdytojų grupėms 
ir (arba) kooperatyvams. Tinkamai 
pagrįstais atvejais jos gali būti skiriamos
ir kitiems žemės valdytojams.

Or. it

Pakeitimas 3463
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg



PE631.985v01-00 106/182 AM\1171746LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, kitiems paramos gavėjams, 
ūkininkų grupėms, ūkininkų ir kitų 
paramos gavėjų grupėms ir miškų 
valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

Or. pl

Pakeitimas 3464
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams ir miškų valdytojams už 1 
dalyje nurodytas nepalankių sąlygų 
vietoves, išskyrus intensyviosios 
miškininkystės ir svetimų rūšių atveju.

Or. es

Pakeitimas 3465
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

Or. en
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Pakeitimas 3466
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

Or. en

Pagrindimas

Išmokos už teritorijas, kuriose ūkininkai teikia vertingas viešąsias gėrybes, turėtų būti 
skiriamos privalomai.

Pakeitimas 3467
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
paramos gavėjams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

Or. en

Pakeitimas 3468
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2a. Juridinio asmens arba fizinių ar 
juridinių asmenų grupės atveju valstybės 
narės gali taikyti paramą šių juridinių 
asmenų ar grupių lygiu, kai nacionalinėje
teisėje numatyta, kad atskiri nariai gali 
prisiimti teises ir pareigas, kurios yra 
panašios į atskirų ūkininkų, turinčių 
valdos valdytojo statusą, teises ir pareigas, 
visų pirma jų ekonominio, socialinio ir 
mokestinio statuso atžvilgiu, su sąlyga, 
kad jie prisidėjo prie atitinkamų juridinių 
asmenų ar grupių žemės ūkio struktūrų 
stiprinimo.

Or. en

Pakeitimas 3469
Martin Häusling, Thomas Waitz, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kalnuotas ir kitas vietoves, kurios
yra nepalankioje padėtyje dėl aukščio, 
šlaito, skurdaus dirvožemio, klimato ar 
kitų veiksnių.

Or. en

Pakeitimas 3470
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje susidariusių sąlygų
paramos gavėjų patirtas visas papildomas 

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamo regiono gamtinių ar kitokių 
regionui būdingų kliūčių paramos gavėjų 
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išlaidas ir prarastas pajamas ar dalį jų. patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

Or. es

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti pagrįsti, kodėl nusprendė apriboti arba diferencijuoti išmokos 
lygį, kaip tai buvo įmanoma padaryti 2014–2020 m. laikotarpiu, juolab kad neturint šios 
teisės kiltų rizika siekti konkretaus tikslo, susijusio su ūkių, įsteigtų vietovėse, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, pajamomis ir atsparumu. Tokiu atveju itin sumažėtų poveikio rodiklis I.5 ir 
rezultato rodiklis R.7 (I priedas), mat juos užtikrinti būtų nepagrįstai sunku.

Pakeitimas 3471
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
skiria tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas.

Or. en

Pagrindimas

Už šių svarbių viešųjų gėrybių teikimą ūkininkams turi būti visiškai kompensuota.

Pakeitimas 3472
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuodamos papildomas sąnaudas ir 
prarastas pajamas, tinkamai pagrįstais 
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atvejais valstybės narės gali diferencijuoti 
išmokos lygį atsižvelgdamos į:

a) nustatytos nuolatinės kliūties, 
darančios įtaką ūkininkavimo veiklai, 
mastą;

b) ūkininkavimo sistemą;

c) pripažintų žemės, miško ir ganyklų 
sistemų priežiūrą.

Or. es

Pakeitimas 3473
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis 
sąlygomis, susidariusiomis dėl
reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartai, nustatyti pagal šio reglamento 
šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį, 
ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo 
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygos;

a) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis 
sąlygomis, susidariusiomis laikantis
reikalavimų pagal atitinkamus geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šio 
reglamento šios antraštinės dalies 1 
skyriaus 2 skirsnį, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymo pagal šio reglamento 4 
straipsnio 1 dalies a punktą sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams turėtų būti kompensuota už tai, kad jie laikosi šios direktyvos reikalavimų, o ne 
už tai, kad tuos reikalavimus viršija.

Pakeitimas 3474
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy
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Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais 
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti
valdymo reikalavimai, išskyrus III priede 
nurodytą 2 VR, ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I 
skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymo pagal šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
sąlygos.

b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis laikantis atitinkamais
teisės aktais nustatytų valdymo 
reikalavimų, kaip nurodyta III priede, ir 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, nustatytų pagal šios antraštinės 
dalies I skyriaus I skyriaus 2 skirsnį, taip 
pat žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo 
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams turėtų būti kompensuota už tai, kad jie laikosi šios direktyvos reikalavimų, o ne 
už tai, kad tuos reikalavimus viršija.

Pakeitimas 3475
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą.

6. Išmokos skiriamos kasmet už ploto 
hektarą ir neturi viršyti IXb priede 
nustatytų didžiausių sumų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti nuorodą į naujai siūlomą IXb priedą ir užtikrinti bendras 
taisykles ir didžiausias sumas, už kurias mokamos išmokos dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios konkrečios vietovės sąlygos, taip pat užtikrinti vienodą 
požiūrį į ūkininkus.
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Pakeitimas 3476
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą investicijoms.

1. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, taip pat skirtą 
ir kolektyviniam naudojimui, kurios 
padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų, ypač susijusių su 
konkurencingumo didinimu.

Or. it

Pakeitimas 3477
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą investicijoms.

1. Su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, taip pat skirtą 
ir kolektyviniam naudojimui, kurios 
padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų, ypač susijusių su 
konkurencingumo didinimu.

Or. it

Pakeitimas 3478
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone, arba miškų 
priežiūros ar rizikos prevencijos 
teritoriniais planais, jeigu parama skirta 
teritorijai, kurios plotas didesnis negu 
miško valda.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti miškų sektoriui skiriamos pagalbos svarbą.

Pakeitimas 3479
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą arba su veikla 
glaudžiai susijusioms išlaidoms, kurios 
padeda siekti 6 straipsnyje, visų pirma d, e, 
f punktuose, nurodytų konkrečių tikslų, ir 
įrodžius, kad jos nekenkia aplinkai arba 
jomis neremiama aplinką teršianti veikla. 
Miškininkystės sektoriui skiriama parama 
grindžiama miškotvarkos planu arba 
lygiaverte priemone.

Or. en
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Pakeitimas 3480
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų ir nėra laikomos tiesiogiai 
trukdančioms Europos Sąjungai siekti JT 
darnaus vystymosi tikslų. Miškininkystės 
sektoriui skiriama parama grindžiama 
miškotvarkos planu arba lygiaverte 
priemone.

Or. en

Pakeitimas 3481
Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Valdoms, viršijančioms tam tikrą 
dydį, kurį valstybė narė turi nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane,
miškininkystės sektoriuje skiriama parama 
grindžiama miškotvarkos planu arba 
lygiaverte priemone.

Or. de
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Pagrindimas

Dėl miško nuosavybės struktūrų miškotvarkos planas labai mažiems miškų savininkams yra 
neįgyvendinamas ir nepraktiškas. Pakeitimas grindžiamas status quo, t. y. dabar galiojančio 
Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 21 straipsniu.

Pakeitimas 3482
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Tam tikrą dydį, kurį nustato 
valstybės narės, viršijantiems ūkiams 
miškininkystės sektoriui skiriama parama 
grindžiama miškotvarkos planu arba 
lygiaverte priemone.

Or. en

Pagrindimas

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 3483
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Tam tikrą dydį, kurį nustato 
valstybės narės, viršijantiems ūkiams 
miškininkystės sektoriui skiriama parama 
grindžiama miškotvarkos planu arba 
lygiaverte priemone.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vengti privalomų miškotvarkos planų ar lygiaverčių priemonių, kad būtų išvengta 
bereikalingos administracinės naštos ir kad nebūtų užkirstas kelias mažos apimties miškų 
ūkiams. Daugumoje valstybių narių plačiai naudojamos skaitmeninės miškų informacijos ir 
geografinės informacinės sistemos, todėl gaunama tiksli informacija apie miškų išteklius, 
aplinką ir valdymo veiklą.

Pakeitimas 3484
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planais, 
kuriais siekiama sodinti valstybėms 
narėms būdingus miškus ir vykdyti 
nuolatinės miško dangos palaikymo 
praktiką;

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant apsaugoti biologinę įvairovę, svarbu, kad miškai būtų būdingi atitinkamai šaliai.

Pakeitimas 3485
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama tvarios miškotvarkos
planais, apimančiais vietinių medžių rūšių 
sodinimą.

Or. en

Pakeitimas 3486
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti bent vieno iš 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų. Miškininkystės sektoriui 
skiriama parama grindžiama miškotvarkos 
planu arba lygiaverte priemone.

Or. nl

Pakeitimas 3487
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Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš šios paramos finansuojami 
pereinamojo laikotarpio, taip pat perėjimo 
prie tvaraus ir daugiafunkcio 
eksploatavimo sistemų projektai, kuriems 
įgyvendinti reikia materialių bei 
nematerialių investicijų ir paramos, 
skirtos ūkininko prisiimtai rizikai 
kompensuoti.

Or. fr

Pakeitimas 3488
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ne pelno investicija gali apimti: i) 
nematerialius tyrimus ir investicijas, 
susijusias su kaimų, kaimo kraštovaizdžių 
ir didelės gamtinės vertės vietovių 
kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymu, 
atkūrimu ir atnaujinimu, įskaitant 
susijusius socialinius bei ekonominius 
aspektus; ii) kaimo vietovių savivaldybių 
bei kaimų ir jų pagrindinių paslaugų 
plėtros planų ir su „Natura 2000“ 
teritorijomis bei kitomis didelės gamtinės 
vertės vietovėmis susijusių apsaugos ir 
valdymo planų rengimą ir atnaujinimą, 
siekiant pagerinti gyvenvietės gyvenimo 
kokybę arba padidinti aplinkosauginį 
veiksmingumą;

Or. en
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Pakeitimas 3489
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali skirti paramą 
investicijoms į žemės ūkio valdos 
infrastruktūrą tik tokiu atveju, jei vienu 
metu įrodomas teigiamas poveikis ne tik 
šio reglamento 6 straipsnyje nustatytų 
aplinkos, klimato ir biologinės įvairovės 
tikslų atžvilgiu, bet ir žemės ūkio valdos 
verslo padėčiai.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme (92 straipsnyje) raginama siekti platesnių užmojų dėl su klimatu ir 
aplinka susijusių tikslų. Užtikrinus, kad investicijos į fizinius išteklius, kurie šiuo metu sudaro 
beveik 23 proc. kaimo plėtros išlaidų, padėtų siekti šių tikslų, būtų konkrečiai prisidėta prie 
92a straipsnio įgyvendinimo.

Pakeitimas 3490
Maria Gabriela Zoană, Dan Nica

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) tačiau kaimo plėtros programose 
gali būti numatytos specialios nukrypti 
nuo šios taisyklės leidžiančios nuostatos, 
taikomos investicijoms į plačiajuostį ryšį 
ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją. 
Tokiu atveju turi būti numatyti aiškūs 
kriterijai, užtikrinantys paramos pagal 
kitas Sąjungos priemones papildomumą.

Or. en
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Pakeitimas 3491
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su 
aplinkos išsaugojimu susijusį žemės 
pirkimą arba žemės pirkimo sandorius, 
kuriuos jaunieji ūkininkai atlieka 
naudodamiesi finansinėmis priemonėmis;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3492
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimą įgyvendinant agrarinės 
aplinkosaugos projektus, susijusius su 
vietos plėtros strategija, arba žemės 
pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka pagal valstybės narės 
nustatytas taisykles;

Or. en

Pakeitimas 3493
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą, 
neužstatytos ir užstatytos žemės pirkimą, 
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ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

susijusiai veiklai skiriant iki 10 proc. visų 
tinkamų finansuoti išlaidų, arba žemės 
pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis Bendruoju reglamentu, žemės pirkimas yra tinkamos finansuoti išlaidos 
dabartiniu finansiniu laikotarpiu. Žemės pirkimas pastatui ir toliau turėtų būti tinkamas 
finansuoti. Nepanaikinus Komisijos pasiūlyto pakeitimo, pirkti žemę naudojant finansines 
priemones turėtų būti leidžiama ir kitiems verslininkams, ne tik jauniesiems ūkininkams.

Pakeitimas 3494
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su 
aplinkos išsaugojimu susijusį žemės 
pirkimą arba žemės pirkimo sandorius, 
kuriuos jaunieji ūkininkai atlieka 
naudodamiesi finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą;

Or. en

Pagrindimas

Negalima įtraukti žemės pirkimo dėl jokių priežasčių.

Pakeitimas 3495
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba

c) žemės pirkimą, viršijantį 10 proc. 
visų susijusios veiklos tinkamų finansuoti 
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žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

išlaidų, išskyrus su aplinkos išsaugojimu 
susijusį žemės pirkimą ir (arba) žemės 
pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 3496
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą, viršijantį 10 proc. 
visų susijusios veiklos tinkamų finansuoti 
išlaidų, išskyrus su aplinkos išsaugojimu 
susijusį žemės pirkimą ir žemės pirkimo 
sandorius, kuriuos jaunieji ūkininkai 
atlieka naudodamiesi finansinėmis 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 3497
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą, salose 
esančios žemės, žemės ūkio potencialui 
atkurti skirtos žemės pirkimą arba žemės 
pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

Or. hr

Pakeitimas 3498
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Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis ar įsikūrimo 
projektų vykdymo priemonėmis, arba 
sandorius, kuriuos už jaunuosius 
ūkininkus vykdo kiti;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama praplėsti jaunųjų ūkininkų žemės pirkimo galimybes.

Pakeitimas 3499
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
jaunųjų ūkininkų žemės pirkimo 
sandorius;

Or. en

Pakeitimas 3500
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
jaunųjų ūkininkų žemės pirkimo 
sandorius;

Or. en

Pakeitimas 3501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

d) gyvūnų, išskyrus naudojamų 
vietoje mašinų neprieinamose vietose, kad 
būtų išsaugotas kraštovaizdis arba 
siekiant apsisaugoti nuo didelių 
grobuonių, bei vienmečių augalų pirkimą 
ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su žemės 
ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

Or. en

Pakeitimas 3502
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

d) gyvūnų bei vienmečių augalų, 
išskyrus svetimas rūšis, ispaninius kėnius, 
eukaliptus ir kitas sparčiai augančias 
rūšis, pirkimą ir tų augalų sodinimą, 
nesusijusį su žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimu po 
gaivalinės nelaimės ir katastrofinių įvykių;
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Or. es

Pakeitimas 3503
Fredrick Federley, Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių ar didelių mėsėdžių 
plėšrūnų išpjautų gyvulių pakeitimu;

Or. en

Pakeitimas 3504
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
gyvūnų bandos apsauga nuo plėšrūnų 
arba žemės ūkio arba miškininkystės 
potencialo atkūrimu po gaivalinės nelaimės 
ir katastrofinių įvykių;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atskirti tinkamumą finansuoti gyvūnų pirkimą ir gyvūnų apsaugą nuo 
plėšrūnų (šunų pirkimą).

Pakeitimas 3505
Angélique Delahaye
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių, gyvūnų bandos 
apsauga nuo plėšrūnų;

Or. fr

Pakeitimas 3506
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių, gyvūnų bandos 
apsauga nuo plėšrūnų;

Or. fr

Pakeitimas 3507
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
žemės ūkio arba miškininkystės potencialo 
atkūrimu po gaivalinės nelaimės ir 
katastrofinių įvykių;

d) gyvūnų bei vienmečių augalų 
pirkimą ir tų augalų sodinimą, nesusijusį su 
pažeisto žemės ūkio arba miškininkystės 
potencialo atkūrimu po gaivalinės nelaimės 
ir katastrofinių įvykių;
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Or. pl

Pakeitimas 3508
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) investicijas į prieigą prie ūkio ir 
miško žemės ir į žemės konsolidavimą.

Or. en

Pagrindimas

Patartina pridėti žemės konsolidavimą ir žemės ūkio bei miško infrastruktūrą prie investicijų, 
kurioms maksimalią paramą galima padidinti iki 100 proc., atsižvelgiant į tai, kad šios 
investicijos daromos visuomenės labui ir ne visada yra tiesiogiai susijusios su konkrečiu 
aplinkos ar klimato srities tikslu.

Pakeitimas 3509
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skolos palūkanas, išskyrus 
susijusias su dotacijomis, suteiktomis kaip 
palūkanų normos subsidija ar garantinio 
mokesčio subsidija;

e) skolos palūkanas;

Or. es

Pakeitimas 3510
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skolos palūkanas, išskyrus 
susijusias su dotacijomis, suteiktomis kaip 
palūkanų normos subsidija ar garantinio 
mokesčio subsidija;

e) skolos palūkanas;

Or. en

Pakeitimas 3511
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
darančią poveikį vandens telkiniams, 
kurių būklė pagal atitinkamą upių 
baseinų valdymo planą yra prastesnė nei 
gera;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama, nes siūloma įtraukti naują straipsnį, skirtą investicijoms į drėkinimą, ir 
taip apibendrinti tai, dėl ko susitarta pagal Reglamentą Nr. 1305/2013. Palyginti su Europos 
Komisijos pasiūlymu, galiojančiomis nuostatomis pateikiamas subalansuotas sprendimas.

Pakeitimas 3512
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 

Išbraukta.
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Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
darančią poveikį vandens telkiniams, 
kurių būklė pagal atitinkamą upių 
baseinų valdymo planą yra prastesnė nei 
gera;

Or. en

Pagrindimas

Climate change and adverse weather events, such as drought have a sound impact on the 
productivity of farmers (also) in the EU, so the lack of water is and will be a major problem 
for the vast majority of European farmers. A larger and more efficient irrigation is therefore 
needed everywhere in the Union, therefore, the increase of irrigated areas by sustainable and 
water-friendly investments and the replacement of old irrigation systems by new ones have to 
go by hand in hand. Highlighting only the good quantity status of the water body would 
distort the original goals of the Water-framework Directive and unduly punish those Member 
States, where irrigation-related water abstraction is negligible (for example in Hungary the 
irrigation-related water abstraction is less than 2 % within the total water abstraction).

Pakeitimas 3513
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera, nebent šiomis 
investicijomis:
i) galima potencialiai sutaupyti 10–
25 % vandens įgyvendinant drėkinimo 
modernizavimo planą, o viešasis 
finansavimas priklauso nuo pajamų, 
gautų taupant vandenį, susigrąžinimo 
lengvatinėmis sąlygomis;
ii) daromas poveikis tik energijos 
vartojimo efektyvumui, veiksmų, turinčių 
įtakos galimos pasiūlos valdymui, plėtrai 
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arba apytakinio vandens panaudojimui, 
tačiau nedaromas poveikis požeminio ar 
paviršinio vandens telkiniui;

Or. es

Pakeitimas 3514
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera, nebent šiomis 
investicijomis:
i) sudaromos sąlygos potencialiai 
sutaupyti 5–25 % vandens,
ii) sudaromos sąlygos užtikrinti žemės 
ūkio gamybą vietovėse, kuriose per metus 
iškrenta mažiau kaip 500 mm kritulių, ir
iii) daromas poveikis tik energijos 
vartojimo efektyvumui, tvenkinio 
įrengimui arba apytakinio vandens 
panaudojimui, tačiau nedaromas poveikis 
požeminio ar paviršinio vandens telkiniui;

Or. es

Pagrindimas

Investicijų į drėkinimą atveju norima išsaugoti dabartinę padėtį.

Pakeitimas 3515
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera, arba į 
drėkinimo sistemas, kuriose 
neskaičiuojamas išeikvojamas vanduo, 
arba drėkinimo sistemas, kuriose 
neįgyvendinama pažangi ir veiksminga 
apsauga nuo dirvožemio erozijos arba 
nedidinamas humuso lygis ir paviršinio 
dirvos sluoksnio susidarymas;

Or. en

(Žr. Reglamento Nr. 1305/2013 46 straipsnį.)

Pagrindimas

Dabartiniame Komisijos pasiūlyme drastiškai supaprastintos taisyklės iš ankstesnio kaimo 
plėtros reglamento. Tačiau atsižvelgiant į spartėjančią klimato kaitą ir į tai, kad ką tik 
patyrėme karščiausias ir sausiausias kada nors užregistruotas vasaras, būtina labai atsargiai 
žvelgti į vandens vartojimą. Grąžiname prievolę matuoti vandens vartojimą pagal dabar 
galiojančias taisykles ir pridedame prievoles saugoti paviršinį dirvožemio sluoksnį ir kurti 
humusą, kad būtų didinami drėkinamo dirvožemio vandens sulaikymo pajėgumai.

Pakeitimas 3516
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
dėl su kiekybiniu disbalansu susijusių 
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planą yra prastesnė nei gera; priežasčių pagal atitinkamą upių baseinų 
valdymo planą yra prastesnė nei gera. Vis 
dėlto šios investicijos gali būti tinkamos 
finansuoti, jeigu jomis prisidedama prie 
didelės apimties vandens vartojimo 
sumažinimo;

Or. fr

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į augantį su klimato kaita susijusių projektų ir prašymų skaičių, tam tikri nuo 
vandens trūkumo kenčiantys regionai, visų pirma Viduržemio jūros regionai, atsižvelgdami į 
turimus vandens išteklius ir vandens telkinius, privalo pagal galimybes prisidėti prie 
drėkinimo plėtros pagal bendro išteklių valdymo institucijos vietiniu mastu nustatytas 
priemones. Galimybė naudotis EŽŪFKP pagalba investicijoms finansuoti yra būtina norint 
apsaugoti tokių vietovių gamybą ir žemės ūkio veiklą.

Pakeitimas 3517
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Susanne Melior, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
darančią poveikį vandens telkiniams, kurių 
būklė pagal atitinkamą upių baseinų 
valdymo planą yra prastesnė nei gera;

f) investicijas į drenavimą arba 
drėkinimą, kurios nelemia mažesnių 
drėkinimui naudojamų grynųjų vandens 
sąnaudų upių baseine ir yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant investicijas, susijusias su
drėkinimo plėtra arba didesne rizika 
paskleisti taršą, visų pirma, kai daromas 
poveikis vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

Or. en

Pakeitimas 3518
Norbert Erdős
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
darančią poveikį vandens telkiniams, 
kurių būklė pagal atitinkamą upių 
baseinų valdymo planą yra prastesnė nei 
gera;

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su Vandens pagrindų 
direktyvos (Direktyva Nr. 2000/60/EB) 
tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Climate change and adverse weather events, such as drought have a sound impact on the 
productivity of farmers (also) in the EU, so the lack of water is and will be a major problem 
for the vast majority of European farmers. A larger and more efficient irrigation is therefore 
needed everywhere in the Union, therefore, the increase of irrigated areas by sustainable and 
water-friendly investments and the replacement of old irrigation systems by new ones have to 
go by hand in hand. Highlighting only the good quantity status of the water body would 
distort the original goals of the Water-framework Directive and unduly punish those Member 
States, where irrigation-related water abstraction is negligible (for example in Hungary the 
irrigation-related water abstraction is less than 2 % within the total water abstraction).

Pakeitimas 3519
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera, išskyrus 
investicijas naujų drėkinimo sistemų 
įrengimui ar senų pakeitimui naudojant 



PE631.985v01-00 134/182 AM\1171746LT.docx

LT

vandenį taupančias drėkinimo sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaita ir nepageidaujami meteorologiniai reiškiniai, pvz., sausra, turi aiškų poveikį 
ūkininkų produktyvumui (ir) Europos Sąjungoje, todėl vandens trūkumas yra ir bus 
pagrindinė problema didžiajai daliai Europos ūkininkų. Visoje Sąjungoje reikalingas didesnis 
ir efektyvesnis drėkinimas, todėl būtina suderinti drėkinamų plotų didinimą naudojant tvarias 
ir vandens neeikvojančias investicijas ir senų drėkinimo sistemų keitimą naujomis. Todėl ES 
paramą turi būti leidžiama naudoti investicijoms į tokį drėkinimą, kuriam naudojamos 
vandenį taupančios drėkinimo sistemos.

Pakeitimas 3520
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera, nebent 
tokiomis investicijomis išties padedama 
taupyti vandenį arba apsaugoti nuo miškų 
gaisrų;

Or. en

Pakeitimas 3521
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
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nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
darančią poveikį vandens telkiniams, 
kurių būklė pagal atitinkamą upių 
baseinų valdymo planą yra prastesnė nei 
gera;

nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip apibrėžta 
atitinkamame upių baseinų valdymo 
plane pagal Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalį;

Or. es

Pakeitimas 3522
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, darančią 
poveikį vandens telkiniams, kurių būklė 
pagal atitinkamą upių baseinų valdymo 
planą yra prastesnė nei gera;

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
kiekybinės būklės užtikrinimu, kaip 
nustatyta Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalyje, įskaitant drėkinimo 
plėtrą, darančią poveikį vandens 
telkiniams, kurių kiekybinė būklė pagal 
atitinkamą upių baseinų valdymo planą yra 
prastesnė nei gera;

Or. nl

Pakeitimas 3523
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
darančią poveikį vandens telkiniams, 

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu dėl vandens kiekio, 
kaip nustatyta Direktyvoje 2000/60/EB, 
nebent jos suderinamos su Direktyvos
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje 
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kurių būklė pagal atitinkamą upių 
baseinų valdymo planą yra prastesnė nei 
gera;

nustatytais principais;

Or. fr

Pakeitimas 3524
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
darančią poveikį vandens telkiniams, 
kurių būklė pagal atitinkamą upių 
baseinų valdymo planą yra prastesnė nei 
gera;

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu dėl vandens kiekio, 
kaip nustatyta Direktyvoje 2000/60/EB, 
nebent jos suderinamos su Direktyvos
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje 
nustatytais principais;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pasiūlyti alternatyvą Komisijos siūlymui ir leisti finansuoti tam 
tikras investicijas drėkinimo srityje, jeigu jos yra suderinamos su Vandens pagrindų 
direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje nustatytais principais.

Pakeitimas 3525
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalyje, įskaitant drėkinimo plėtrą, 
darančią poveikį vandens telkiniams, 

f) investicijas į drėkinimą, kurios yra 
nesuderinamos su geros vandens telkinių 
būklės užtikrinimu dėl vandens kiekio, 
kaip nustatyta Direktyvoje 2000/60/EB, 
nebent šios investicijos susijusios su 
veiksmingu vandens taupymu arba skirtos 
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kurių būklė pagal atitinkamą upių 
baseinų valdymo planą yra prastesnė nei 
gera;

žemės plotams, kurie anksčiau buvo 
drėkinami, o dabar yra urbanizuoti;

Or. fr

Pagrindimas

Cet amendement vise à proposer une alternative à la proposition de la Commission 
permettant de rendre éligbles certains investissements en matière d'irrigation s'ils sont 
couplés à des économiques d'eau effectives. En effet, le terme « dans un état moins que bon » 
pose problème car cette caractérisation de la masse d'eau peut être liée à des aspects 
quantitatifs (pression de prélèvement), ou des aspects qualitatifs (altération de la 
morphologie, de la continuité, pollution). Selon le paramètre qui a amené les masses d’eau à 
être considérées dans « un état moins que bon », un prélèvement accru ne cause pas une 
dégradation de son état et doit être permis.

Pakeitimas 3526
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu tęsti finansavimą tokioms operacijoms, kaip plačiajuosčio ryšio plėtra visose kaimo 
vietovėse, ne tik per LEADER grupes.

Pakeitimas 3527
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 3528
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas ir 
sudarančią kliūčių vykdyti 
įsipareigojimus, susijusius su XI priede 
nurodytomis teisėkūros priemonėmis;

Or. es

Pakeitimas 3529
Maria Gabriela Zoană, Dan Nica

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas, 
išskyrus plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą, kuri skirta teikti 
pagrindines paslaugas žemės ūkio ir 
kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 3530
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
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neįtrauktą į vietos plėtros strategijas; neįtrauktą į vietos plėtros strategijas, 
išskyrus investicijas į plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrą, atsinaujinančiąją 
energiją, apsaugą nuo potvynių ir 
pakrančių apsaugą;

Or. de

Pagrindimas

Pagal vietos plėtros strategijas gali būti įgyvendinami ir nedideli projektai. Investicijos į 
didelę infrastruktūrą skirtingose valstybėse narėse patenka į kitų administravimo subjektų 
užduočių sritį.

Pakeitimas 3531
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
visų pirma gyvulininkystės veiklai, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 3532
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

g) investicijas į didelę infrastruktūrą;

Or. es

Pakeitimas 3533
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Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijas į didelę infrastruktūrą, 
neįtrauktą į vietos plėtros strategijas;

g) investicijas į didelę infrastruktūrą;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus siekiama išbraukti investicijas į dideles infrastruktūras, net jeigu jos 
susijusios su vietos plėtros strategijomis. Šios strategijos turi būti finansuojamos iš EŽŪFKP, 
kuris užtikrina teritorinės sanglaudos tikslus, atveria perspektyvas visiems veiklos 
vykdytojams ir finansuoja struktūrinius projektus visose vietovėse, įskaitant kaimo vietoves, 
papildomai su EŽŪFKP finansuojamomis žemės ūkio ir miškų investicijomis.

Pakeitimas 3534
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas, kuriomis didinamas 
gamybos potencialas sektoriuose, 
kuriuose esama pasiūlos disbalanso;

Or. it

Pakeitimas 3535
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) investicijas į prieigos 
infrastruktūrą;
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Or. ro

Pakeitimas 3536
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) investicijas į miško veisimą, kurios 
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos 
srities tikslais, atitinkančiais tvarios 
miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse.

h) investicijas į miško veisimą, kurios 
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos 
srities tikslais, atitinkančiais tvarios 
miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse, visų pirma į miško veisimą didelės 
rūšių įvairovės pievose.

Or. en

Pakeitimas 3537
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) investicijas į miško veisimą, kurios 
yra nesuderinamos su klimato ir aplinkos
srities tikslais, atitinkančiais tvarios 
miškotvarkos principus, nustatytus 
Europos miškų veisimo ir atkūrimo 
gairėse.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. en

Pakeitimas 3538
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
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68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas į infrastruktūras, 
kurios neatitinka rekomendacijų remti 
gerą gyvūnų sveikatą ir gyvūnų gerovę, 
taip pat Tarybos direktyvoje 98/58/EB dėl 
ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos 
išdėstytų principų, visų pirma dėl gyvūnų 
fiziologiniams ir etologiniams poreikiams 
tinkamų laikymo sąlygų, pašaro, vandens 
ir priežiūros užtikrinimo pagal patvirtintą 
patirtį ir geriausias turimas mokslines 
žinias.

Or. en

Pagrindimas

EŽŪFKP neturėtų teikti paramos netvarioms investicijoms. Aukšti gyvūnų gerovės ir gyvūnų 
apsaugos bei žmonių sveikatos standartai yra būtina tvaraus vystymosi dalis. Investicijos į 
infrastruktūrą, kuri neatitinka gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės reikalavimų, pvz., 
intensyvaus gyvūnų auginimo uždarų patalpų sistemos, kaip antai pagerinti narvai vištoms ir 
gardai kiaulėms, turėtų būti laikomos netinkamomis paramai gauti.

Pakeitimas 3539
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas į bioenergijos gamybą, 
kurios neatitinka tvarumo kriterijų, 
nustatytų Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos direktyvoje, įskaitant 
apribojimus dėl tam tikrų žaliavų rūšių.

Šis reikalavimų neatitinkančių investicijų 
sąrašas taip pat taikytinas sektorinių 
intervencinių priemonių rūšims, 
nurodytoms III skyriuje;

Or. es
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Pakeitimas 3540
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas į gyvulininkystės 
produkcijai skirtus įrenginius, kai dėl 
gyvulių laikymo tankio viršijama Europos 
nitratų direktyvoje (91/676/EEB) 
nustatyta 170 kg azoto viename hektare 
riba;

Or. es

Pakeitimas 3541
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas į bioenergijos gamybą, 
neatitinkančią Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos direktyvoje nustatytų tvarumo 
kriterijų, įskaitant tam tikrų žaliavų 
ribojimą

Or. en

Pakeitimas 3542
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) naujas investicijas, skirtas 
gamybos pajėgumams stiprinti ir didinti 
sektoriuose, kuriuose periodiškai kyla 
rinkos pusiausvyros sutrikimų.
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Or. it

Pakeitimas 3543
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas, kurios gali padidinti 
jau dabar pastebimą gamybos perviršį 
arba rinkos disbalansą regiono, 
nacionaliniu arba Europos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Parama investicijoms neturėtų būti skiriama tiems fiziniams ištekliams, kurie gali padidinti ir 
taip jau pastebimą gamybos perviršį. Pavyzdžiui, pagal BŽŪP turėtų būti galima remti 
investicijas, kuriomis siekiama padidinti pieno gamybos pajėgumus regionuose, kuriuose jau 
yra gamybos perviršis.

Pakeitimas 3544
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas tolesniam veiklos 
intensyvinimui finansuoti, nesilaikant 
šiame reglamente nurodytų aplinkos 
srities tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3545
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
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68 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant prisidėti prie ES tikslų, esant bet 
kokio lygmens pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrai, plane, dėl kurio vykdoma 
pažeidimo nagrinėjimo procedūra, 
siūlomos investicijos arba tokį planą 
padedančios įgyvendinti investicijos nėra 
tinkamos finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 3546
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a, b, d ir g punktai 
netaikomi, jei parama teikiama naudojant 
finansines priemones.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3547
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a, b, d ir g punktai 
netaikomi, jei parama teikiama naudojant 
finansines priemones.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 3548
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a, b, d ir g punktai 
netaikomi, jei parama teikiama naudojant 
finansines priemones.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3549
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmos pastraipos a, b, d ir g punktai 
netaikomi, jei parama teikiama naudojant 
finansines priemones.

Pirmos pastraipos a, b ir d punktai 
netaikomi, jei parama teikiama naudojant 
finansines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu tęsti finansavimą tokioms operacijoms, kaip plačiajuosčio ryšio plėtra visose kaimo 
vietovėse, ne tik per LEADER grupes.

Pakeitimas 3550
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h punkto atveju pasirenkant sodintinas 
rūšis, plotus ir naudotinus metodus, 
užtikrinama, kad miškas nebūtų 
nederamai įveistas pažeidžiamose 
buveinėse, tokiose kaip durpynai ir 
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šlapynės, ir kad nebūtų padarytas 
neigiamas poveikis didelės ekologinės 
vertės vietovėms, įskaitant didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimo vietoves. 
Teritorijose, kurios pagal Tarybos 
direktyvą 92/43/EEB (15) ir Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB (16) yra priskirtos „Natura 
2000“ teritorijoms, įveisti mišką 
leidžiama, tik jei tai dera su atitinkamų 
teritorijų valdymo tikslais ir tik sutarus su 
valstybės narės institucija, atsakinga už 
programos „Natura 2000“ įgyvendinimą. 
Parama neturėtų būti skiriama 
investicijoms, skirtoms miško įveisimui 
invazinėmis ar potencialiai invazinėmis 
rūšimis, apsodinimui trumpos rotacijos 
medžiais, kalėdinių eglučių ar energijos 
gamybai skirtų greitai augančių medžių 
sodinimui. Be to, siekiant gauti 
finansavimą teritorijoms, kuriose yra 
didelis gaisrų pavojus ir kurioms 2007–
2013 m. arba 2014–2020 m. laikotarpiu 
buvo skirta EŽŪFKP parama gaivalinių 
nelaimių, t. y. gaisro, prevencijai arba 
atkūrimui po gaisro, bus būtinas aktyvus 
valdžios institucijų dalyvavimas ekologijos 
ir miško gaisrų valdymo klausimais visoje 
atkūrimo ar miško įveisimo veikloje.

Or. en

Pagrindimas

Didžioji dalis formuluočių paimta iš Reglamento 1307/2013 deleguotojo reglamento, 
susijusio su dabartinės KPP 8 priemone. Be to, atsižvelgiant į tai, kad gaisrai kartojasi, nes 
galų gale, tai yra natūralus reiškinys, turėtume padėti didinti miškų ir kraštovaizdžio 
atsparumą gaisrui. Todėl finansuojant gaisrinės saugos ir atkūrimo veiklą turėtų aktyviai 
dalyvauti miško gaisrų ir ekologijos specialistai. Gali pasirodyti, kad tam tikrose valstybėse 
narėse priešgaisrinės saugos priemonė buvo panaudota (prevencinei) infrastruktūrai sukurti. 
Tokios priemonės turėtų būti kruopščiau tikrinamos, kad būtų užtikrintas didesnis išlaidų 
efektyvumas.

Pakeitimas 3551
Maria Gabriela Zoană, Dan Nica

Pasiūlymas dėl reglamento
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68 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau kaimo plėtros programose gali 
būti numatytos specialios nukrypti nuo 
šios taisyklės leidžiančios nuostatos, 
taikomos investicijoms į plačiajuostį ryšį 
ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją. 
Tokiu atveju turi būti numatyti aiškūs 
kriterijai, užtikrinantys paramos pagal 
kitas Sąjungos priemones papildomumą.

Or. en

Pakeitimas 3552
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai investicijos vykdomos salų 
regionuose, įskaitant atokiausius 
regionus, visais atvejais galima įtraukti 
veiksmus, nurodytus a, b, c ir d 
punktuose.

Or. es

Pakeitimas 3553
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 3554
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų. Valstybės narės turi teikti 
pirmenybę jaunųjų ūkininkų, nurodytų 
šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies e 
punkte, investicijoms.

Or. it

Pakeitimas 3555
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 50 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Or. es

Pakeitimas 3556
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 50 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.
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Or. de

Pakeitimas 3557
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 85 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 3558
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia paramos norma gali būti 
padidinta, jei parama skiriama šioms 
investicijoms:

Didžiausia paramos norma gali būti 
padidinta iki 100 %, jei parama skiriama 
šioms investicijoms:

Or. pl

Pakeitimas 3559
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausia paramos norma gali būti 
padidinta, jei parama skiriama šioms 
investicijoms:

Didžiausia paramos norma gali būti 
padidinta iki 100 %, jei parama skiriama 
šioms investicijoms:

Or. pl
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Pakeitimas 3560
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais, išskyrus 
svetimų rūšių, ispaninių kėnių, eukaliptų 
ir kitų sparčiai augančių rūšių atveju;

Or. es

Pakeitimas 3561
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į miško veisimą, 
miško atkūrimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemas ir kitoms
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3562
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į miško veisimą, 
agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą 
bei atkūrimą ir negamybinėms 
investicijoms, susijusioms su 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytais 
konkrečiais su aplinka ir klimatu susijusiais 
tikslais;

Or. es

Pakeitimas 3563
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į miško veisimą, 
miškininkystės ir agrarinės miškininkystės 
sistemų atnaujinimą ir kitoms 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

Or. pl

Pakeitimas 3564
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į agrarinės 
miškininkystės sistemų sukūrimą, miško 
veisimą ir negamybinėms investicijoms, 
susijusioms su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais;

Or. en
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Pagrindimas

Agrarinės miškininkystės sistemos yra labai naudingos aplinkai ir padidina ūkių atsparumą. 
Agrarinės miškininkystės teritorijų sukūrimas ir išlaikymas nėra „miško įveisimas“, nes žemė 
paprastai IAKS/ŽSIS sistemoje išlieka kaip žemės ūkio paskirties. Atskirų medžių apsauga nuo 
gyvūnų gali būti brangi, o įtraukus į šį straipsnį agrarinę miškininkystę butų galima gauti 
paramą 100 proc. išlaidų.

Pakeitimas 3565
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į miško veisimą, 
įskaitant agrarinę miškininkystę, ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3566
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į miško veisimą, 
agrarinę miškininkystę ir negamybinėms 
investicijoms, susijusioms su 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytais 
konkrečiais su aplinka ir klimatu susijusiais 
tikslais;

Or. en

Pakeitimas 3567
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į leistinų finansuoti detalių didžiausią paramos normą įtraukti miško 
ir drėkinimo žemės ūkyje infrastruktūras.

Pakeitimas 3568
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) negamybinėms investicijoms, 
susijusioms su konkrečiu gyvūnų gerovės 
tikslu, nustatytu 6 straipsnio 1 dalies i 
punkte.

Or. en

Pakeitimas 3569
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) investicijoms drėkinimui žemės 
ūkyje;
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Or. fr

Pakeitimas 3570
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimus siekiama išbraukti investicijas į kaimo vietovėse teikiamas pagrindines 
paslaugas. Šios paslaugos turi būti finansuojamos iš EŽŪFKP, kuris užtikrina teritorinės 
sanglaudos tikslus, atveria perspektyvas visiems veiklos vykdytojams ir palaiko kaimo vietovių 
patrauklumą pagrindinėms paslaugoms finansuoti, papildomai su EŽŪFKP finansuojamomis 
žemės ūkio ir miškų investicijomis.

Pakeitimas 3571
Maria Gabriela Zoană, Dan Nica

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas, įskaitant 
skaitmeninių technologijų ir transliacijų 
infrastruktūros įrengimą žemės ūkio ir 
kaimo teritorijose;

Or. en

Pakeitimas 3572
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
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68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas ir į 
pagrindinio aprūpinimo užtikrinimą 
kaimo gyventojams ;

Or. en

Pakeitimas 3573
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas ir žemės 
ūkio investicijoms į vietoves, kuriose yra 
gamtinių kliūčių;

Or. en

Pakeitimas 3574
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas, 
pabrėžiant kaimo ekonomikos 
skaitmeninimą;

Or. en

Pakeitimas 3575
Bronis Ropė
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Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas ir kaimo 
viešąją infrastruktūrą;

Or. lt

Pakeitimas 3576
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines viešąsias ir 
privačiąsias paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 3577
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jaunųjų ūkininkų daromoms 
investicijoms;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į leistinų finansuoti detalių didžiausią paramos normą įtraukti 
jaunųjų ūkininkų daromas investicijas.

Pakeitimas 3578
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Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) investicijoms vietovėse, 
patiriančiose gamtinių ar kitokių vietovei 
būdingų kliūčių;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į leistinų finansuoti detalių didžiausią paramos normą įtraukti 
investicijas vietovėse, patiriančiose gamtinių ar kitokių vietovei būdingų kliūčių.

Pakeitimas 3579
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) investicijoms į inovatyvias 
technikas ir sistemas, kuriomis 
prisidedama prie 6 straipsnio1 dalies a, b, 
d ir e punktuose nustatytų tikslų;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama į leistinų finansuoti detalių didžiausią paramos normą įtraukti 
investicijas, kuriomis prisidedama prie BŽŪP ekonominių, aplinkos ir klimato tikslų.

Pakeitimas 3580
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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bd) investicijoms, skirtoms gyvūnų 
bandoms nuo plėšrūnų apsaugoti;

Or. fr

Pakeitimas 3581
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po
gaisrų ir kitų gaivalinių nelaimių arba 
katastrofinių įvykių, įskaitant audras, 
potvynius, kenkėjus ir ligas, taip pat 
miškų atkūrimui vykdant išminavimą, ir 
investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 3582
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus, išskyrus svetimų rūšių, 
ispaninių kėnių, eukaliptų ir kitų sparčiai 
augančių rūšių atveju.

Or. es



PE631.985v01-00 160/182 AM\1171746LT.docx

LT

Pakeitimas 3583
Fredrick Federley, Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus, pvz., į apsaugos priemones nuo 
didelių plėšriųjų mėsėdžių gyvūnų.

Or. en

Pakeitimas 3584
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus, taip pat investicijoms į miškų 
būklės priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Dėl klimato kaitos miškų žalos rizika toliau didėja. Valstybėms narėms būtina turėti 
priemonę, kad galėtų šios rizikos veiksmingai iš anksto išvengti, ir tai padėti išlaikyti gerą 
miškų būklę.

Pakeitimas 3585
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento



AM\1171746LT.docx 161/182 PE631.985v01-00

LT

68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaisrų, potvynių ir kitų gaivalinių nelaimių 
arba katastrofinių įvykių ir investicijoms į 
miškams ir kaimo vietovėms skirtus 
tinkamus prevencinius veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 3586
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į pažeisto žemės ūkio 
arba miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

Or. pl

Pakeitimas 3587
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į pažeisto žemės ūkio 
arba miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.
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Or. pl

Pakeitimas 3588
Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) „negamybinėms (bet kuriuo atveju 
netiesioginio poveikio) investicijoms“ į 
žemės valdymo ir kelių tiesimo kaimuose 
priemones, su tuo susijusias gamtos 
apsaugos priemones ir kitas kaimo plėtros 
priemones. Projektams, vykdomiems 
pagal integruotos kaimo plėtros 
koncepciją arba integruotos kaimo plėtros 
regionuose, gali būti skiriama 10 proc. 
priemoka.

Or. de

Pagrindimas

Žemės valdymas ir kelių tiesimas kaimuose dažniausiai yra daugiafunkcės, t. y. nukreiptos į 
kelis vystymosi tikslus, ir būtinos tvaraus poveikio kaimo plėtros priemonės. Integruotos 
kaimo plėtros regionams, kuriuose įgyvendinama vystymosi koncepcija, turėtų būti skiriama 
priemoka.

Pakeitimas 3589
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijoms į daugiafunkcinę 
miškų priežiūrą ir miškų įrangą 
kalnuotose vietovėse ir atokiausiuose 
regionuose;

Or. fr
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Pakeitimas 3590
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) bendrai vykdomoms investicijoms, 
visų pirma į įrangą, siekiant sumažinti 
įmonių sąnaudas ir tvariau gaminti;

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu skatinti grupinį ūkininkavimą, įskaitant investicijų srityje. Toks ūkininkavimo būdas 
turi įvairios naudos: įmonių sąnaudų sumažinimas, geresnis įrangos naudojimas ir 
amortizacija, investicijos į labiau tvariai praktikai tinkamą įrangą, o taip pat keitimasis 
žiniomis ir dinamiškesnė plėtra.

Pakeitimas 3591
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijoms į daugiafunkcinę 
miškų priežiūrą ir miškų įrangą 
kalnuotose vietovėse ir atokiausiuose 
regionuose;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama palikti valstybės narėms galimybę teikti didesnę paramą 
investicijoms į daugiafunkcinę miškų priežiūrą ir miškų įrangą kalnuotose vietovėse ir 
atokiausiuose regionuose, atsižvelgiant į dideles kliūtis šiose vietovėse ir miškų tvarkymo 
sąnaudas.

Pakeitimas 3592
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jaunų asmenų arba naujų 
ūkininkų vykdomoms investicijoms, 
reikalingoms veiklai pradėti;

Or. es

Pakeitimas 3593
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijoms, kurios remiamos 
pagal bendruomenės inicijuotas vietos 
plėtros strategijas, apibrėžtas [BNR] 26 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 3594
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kolektyvinėms investicijoms ir 
investicijoms į skaitmenines ir 
naujoviškas technologijas.

Or. en

Pakeitimas 3595
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jaunų ūkininkų vykdomų 
investicijų ir bendrų investicijų.

Or. pl

Pakeitimas 3596
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) investicijoms į prieigą prie ūkio ir 
miško žemės, žemės konsolidavimą.

Or. en

Pagrindimas

Patartina pridėti žemės konsolidavimą ir žemės ūkio bei miško infrastruktūrą prie investicijų, 
kurioms maksimalią paramą galima padidinti iki 100 proc., atsižvelgiant į tai, kad šios 
investicijos daromos visuomenės labui ir ne visada yra tiesiogiai susijusios su konkrečiu 
aplinkos ar klimato srities tikslu.

Pakeitimas 3597
Gabriel Mato, Rosa Estaràs Ferragut

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) salų regionams, įskaitant 
atokiausius regionus;

Or. es

Pakeitimas 3598
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) žemės ūkio ir miškininkystės 
infrastruktūrai;

Or. es

Pakeitimas 3599
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jaunųjų ūkininkų vykdomoms 
investicijoms;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti didinama parama jaunųjų ūkininkų investicijoms, nes reikia skatinti kartų kaitą.

Pakeitimas 3600
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) investicijoms, skirtoms gyvūnų 
bandoms nuo plėšrūnų apsaugoti.

Or. fr

Pakeitimas 3601
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) jaunųjų ūkininkų vykdomoms 
investicijoms;

Or. es

Pakeitimas 3602
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) investicijoms į vietoves, kuriose 
esama gamtinių ar kitokių vietovei 
būdingų kliūčių;

Or. es

Pakeitimas 3603
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo šios dalies trečios
pastraipos, valstybių narių skiriama 
parama jaunųjų ūkininkų, nurodytų šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies e punkte, 
investicijoms, turi būti ne didesnė kaip 
90 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. it

Pakeitimas 3604
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Investicijų intervencinė priemonė 
gali apimti investicijas į pagrindines 
(vietos) paslaugas kaimo vietovėse, su 
aplinkos išsaugojimu susijusį žemės 
pirkimą, su aplinkos ir klimato srities 
problemomis susijusią žemės ūkio ir 
miškų infrastruktūrą, žemės pirkimo 
sandorius, kuriuos jaunieji ūkininkai 
atlieka naudodamiesi finansinėmis 
priemonėmis, atkūrimo investicijas po 
gaivalinių nelaimių ir katastrofinių 
įvykių, investicijas į drėkinimą, laikantis 
upių baseino valdymo, į žemės 
konsolidavimą ir gerinimą, į siekiant 
didesnio efektyvumo pritaikytas sėklas ir 
gyvūnų veisles. Ji taip pat gali apimti 
investicijas, kuriomis siekiama užtikrinti 
ir didinti miškų išsaugojimą ir atsparumą, 
taip pat miško ekosisteminių ir klimato 
srities paslaugų teikimą; taip pat 
priemones ir investicijas, kuriomis 
remiama atsinaujinančiųjų išteklių 
energija ir bioekonomika, į miškininkystės 
technologijas ir miško produktų 
perdirbimą, į miško produktų sutelkimą ir 
rinkodarą, į Sutarties I priede nurodytų 
žemės ūkio produktų perdirbimą, 
rinkodarą ir (arba) plėtojimą.

Or. en

Pakeitimas 3605
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės nustato didžiausią 
paramą pagal projektą ir metus, kad 
ištekliai nebūtų sutelkti tik tam tikriems 
projektams.
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Or. es

Pakeitimas 3606
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kaimo plėtros fondų negalima 
naudoti investicijų į koncentruoto gyvūnų 
šėrimo veiklą bendram finansavimui.

Or. en

Pakeitimas 3607
Ramón Luis Valcárcel Siso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
68 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68a straipsnis

Investicijos į drėkinimo įrenginius

1. Nedarant poveikio 68 straipsnio 
taikymui, naujų ir esamų drėkinamų 
plotų drėkinimo įrenginių atveju 
tinkamomis finansuoti išlaidomis 
laikomos tik tos investicijos, kurios 
atitinka šio straipsnio sąlygas.

2. Komisijai pateiktas upės baseino 
valdymo planas, kaip to reikalaujama 
pagal Vandens pagrindų direktyvoje 
nustatytas sąlygas, apimantis visą 
teritoriją, kurioje numatoma vykdyti 
investicijas, taip pat kitas teritorijas, kurių 
aplinkai investicijos gali turėti įtakos. 
Žemės ūkio sektoriui svarbios priemonės, 
įgyvendinamos pagal upės baseino 
valdymo planą, vadovaujantis Vandens 
pagrindų direktyvos 11 straipsniu, yra 
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nurodytos atitinkamoje priemonių 
programoje.

3. Turi būti įdiegta matavimo 
sistema, kuria suteikiama galimybė, 
naudojantis skaitikliu, nustatyti vandens 
sunaudojimą remiamų investicijų lygiu, 
arba tokia sistema įdiegiama kaip 
investicijų dalis.

4. Investicijos į esamų drėkinimo 
įrenginių ar drėkinimo infrastruktūros 
elementų tobulinimą atitinka 
reikalavimus tik jei, ex ante vertinimu, 
jomis suteikiama galimybė potencialiai 
sutaupyti bent 5–25 % vandens, remiantis 
esamų įrenginių ar infrastruktūros 
techninėmis charakteristikomis. Jeigu 
investicija daromas poveikis požeminio ar 
paviršinio vandens telkiniams, kurių 
būklė dėl su vandens kiekiu susijusių 
priežasčių atitinkamame upės baseino 
valdymo plane pripažinta prastesne nei 
gera, galima kreiptis dėl EŽŪFKP 
paramos, jeigu laikomasi toliau nurodytų 
sąlygų:

a) investicija užtikrinamas faktinis 
vandens sunaudojimo sumažinimas 
investicijos lygiu, siekiantis bent 50 % 
potencialiai dėl tos investicijos 
sutaupytino vandens kiekio, ir

b) investicijos, susijusios su paviene 
žemės ūkio valda, atveju, investicijos 
rezultatas taip pat turi būti valdos bendro 
vandens sunaudojimo sumažinimas, 
siekiantis bent 50 % potencialiai 
investicijos lygiu sutaupytino vandens 
kiekio. Bendras valdoje sunaudojamo 
vandens kiekis apima valdos parduodamą 
vandenį. Nė viena iš 4 dalies sąlygų 
netaikoma investicijoms į esamus 
įrenginius, kurios daro poveikį tik 
energijos vartojimo efektyvumui, arba 
investicijoms į tvenkinio įrengimą, arba 
investicijoms į apytakinio vandens 
panaudojimą, kuriomis nedaromas 
poveikis požeminio ar paviršinio vandens 
telkiniui.
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5. Investicija, kurios rezultatas –
grynasis drėkinamo ploto padidėjimas, 
darantis poveikį tam tikram požeminio ar 
paviršinio vandens telkiniui, laikoma 
atitinkančia reikalavimus, jeigu:

a) vandens telkinio būklė dėl su 
vandens kiekiu susijusių priežasčių 
atitinkamame upės baseino valdymo plane 
nepripažinta prastesne nei gera ir

b) iš poveikio aplinkai analizės 
matyti, kad investicija nebus padaryta 
didelio neigiamo poveikio aplinkai; tokią 
poveikio aplinkai analizę atlieka arba 
patvirtina kompetentinga valdžios 
institucija ir ji taip pat gali apimti valdų 
grupes. Plotai, kurie nėra drėkinami, bet 
kuriuose dar neseniai veikė drėkinimo 
įrenginiai ir kuriuos reikia nustatyti ir 
pagrįsti programoje, gali būti laikomi 
drėkinimo plotais siekiant nustatyti 
grynąjį drėkinamo ploto padidėjimą.

6. Nukrypstant nuo 5 dalies a 
punkto, investicijos, kurių rezultatas –
grynasis drėkinamo ploto padidėjimas, vis 
dar gali būti laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, jeigu:

a) investicija, derinama su investicija 
į esamus drėkinimo įrenginius ar 
drėkinimo infrastruktūros elementus, 
ex ante vertinimu, suteikiama galimybė 
potencialiai sutaupyti bent 5–25 % 
vandens, remiantis esamų įrenginių ar 
infrastruktūros techninėmis 
charakteristikomis, ir

b) investicija užtikrinamas faktinis 
vandens sunaudojimo sumažinimas visos 
investicijos lygiu, siekiantis bent 50 % 
potencialiai dėl tos investicijos į esamus 
drėkinimo įrenginius ar drėkinimo 
infrastruktūros elementus sutaupytino 
vandens kiekio.

Or. es
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Pagrindimas

Siūloma įtraukti naują straipsnį, skirtą investicijoms į drėkinimą, ir taip apibendrinti tai, dėl 
ko susitarta pagal Reglamentą Nr. 1305/2013. Palyginti su Komisijos pasiūlymu, 
galiojančiomis nuostatomis pateikiamas subalansuotas sprendimas.

Pakeitimas 3608
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir kaimo 
verslo kūrimas

Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas, kaimo 
verslo kūrimas ir skaitmeninių 
technologijų diegimas

Or. de

Pakeitimas 3609
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir kaimo 
verslo kūrimas

Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas, ankstyvo 
išėjimo į pensiją sistemos ir kaimo verslo 
kūrimas

Or. en

Pakeitimas 3610
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 69 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
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kaimo verslo kūrimas naujų verslo dalyvių kaimo verslo kūrimas

Or. fr

Pakeitimas 3611
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten 
Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas

69 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas bei plėtojimas;

Or. en

Pakeitimas 3612
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas

69 Jaunųjų ūkininkų, naujų žemės 
ūkio sektoriaus dalyvių įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas

Or. en

Pakeitimas 3613
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir kaimo 
verslo kūrimas

Jaunųjų ir naujų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas

Or. es
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Pakeitimas 3614
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
kaimo verslo kūrimas

69 Jaunųjų ūkininkų įsisteigimas ir 
tvaraus kaimo verslo kūrimas

Or. en

Pakeitimas 3615
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo arba lygiateisio dalyvavimo 
esamose įmonėse ir kaimo verslo kūrimo 
paramą.

Or. de

Pakeitimas 3616
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
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straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų, 
naujų ūkininkų ir moterų ūkininkių
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama suderinti su 18 pastaba.

Pakeitimas 3617
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų vieno ar daugiau konkrečių 
tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti jaunųjų ūkininkų įsisteigimo, 
ankstyvo išėjimo į pensiją sistemų ir 
kaimo verslo kūrimo paramą.

Or. en

Pakeitimas 3618
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
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valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo, kaimo verslo kūrimo ir 
skaitmeninių technologijų diegimo
paramą.

Or. de

Pakeitimas 3619
Jan Huitema, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir plėtros veiklos ir kaimo 
verslo kūrimo paramą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu remti ne tik kaimo verslo pradžios etapą.

Pakeitimas 3620
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Padėdamos siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų, 
naujų ūkininkų ir moterų ūkininkių
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.
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Or. es

Pakeitimas 3621
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti bent vieno iš 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, 
šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

Or. nl

Pakeitimas 3622
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų, 
naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

Or. en

Pakeitimas 3623
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų, 
naujųjų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo 
verslo kūrimo paramą.

Or. en

Pakeitimas 3624
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir žemės ūkio veiklos 
įvairinimo paramą.

Or. it

Pakeitimas 3625
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės skiria jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramą.
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Or. en

Pakeitimas 3626
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad padėtų:

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria tam, kad padėtų:

Or. es

Pagrindimas

Kaimo plėtros skyriuje turėtų būti atsižvelgiama į būtinybę integruoti naujus ūkininkus ir 
moteris ūkininkes. Taikant kaimo plėtros priemones turėtų būti skatinamas ne tik šių grupių 
įsisteigimas, bet ir remiama jų integracija į vietos rinkas, taip pat tiesioginė prekyba, kad 
būtų skatinama vietos ir tvari gamyba.

Pakeitimas 3627
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad padėtų:

2. Pagal šį straipsnį paramą valstybės 
narės gali skirti tik tam, kad padėtų:

Or. en

Pakeitimas 3628
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) steigtis jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies e punkte 
pateiktoje apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

a) steigtis jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies e punkte 
pateiktoje apibrėžtyje nurodytas sąlygas. 
Valstybės narės gali parengti konkrečias 
nuostatas, kad jauni ūkininkai, 
įsitraukiantys į žemės ūkio ir 
gyvulininkystės veiklą pagal kooperatinę 
struktūrą, neprarastų integracijai skirtos 
paramos. Šiomis nuostatomis turi būti 
atsižvelgiama į proporcingumo principą ir 
nustatoma, ar jaunasis ūkininkas 
dalyvauja tokioje veikloje;

Or. es

Pakeitimas 3629
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) steigtis jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies e punkte 
pateiktoje apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

a) steigtis jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems ūkininkams, kurie tenkina 4 
straipsnio 1 dalies e punkte pateiktoje 
apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 3630
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) steigtis jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies e punkte 
pateiktoje apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

a) steigtis ir išsilaikyti kaimo 
vietovėse jauniesiems ir naujiesiems 
ūkininkams, kurie tenkina 4 straipsnio 1 
dalies e punkte pateiktoje apibrėžtyje 
nurodytas sąlygas;
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Pakeitimas 3631
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) steigtis jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies e punkte 
pateiktoje apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

a) steigtis jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina valstybės narės jos BŽŪP 
strateginiame plane pagal 4 straipsnio 1 
dalies e punktą nustatytas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 3632
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) steigtis jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies e punkte 
pateiktoje apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

a) steigtis jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems ūkininkams, kurie tenkina 4 
straipsnio 1 dalies e punkte pateiktoje 
apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

Or. es

Pakeitimas 3633
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) steigtis jauniesiems ūkininkams, 
kurie tenkina 4 straipsnio 1 dalies e punkte 
pateiktoje apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

a) steigtis jauniesiems ir naujiesiems 
ūkininkams, kurie tenkina 4 straipsnio 1 
dalies e punkte pateiktoje apibrėžtyje 
nurodytas sąlygas;
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Or. ro

Pakeitimas 3634
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) steigtis naujiems žemės ūkio 
sektoriaus dalyviams pirmuosius 10 metų 
nuo veiklos pradžios, jeigu jie tenkina 4 
straipsnio 1 dalies e punkte pateiktoje 
apibrėžtyje nurodytas sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 3635
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) žemės ūkio verslo pradžiai;

Or. en
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