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Pakeitimas 3636
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įsikurti moterims ūkininkėms;

Or. es

Pakeitimas 3637
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įsikurti moterims ūkininkėms;

Or. es

Pakeitimas 3638
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) steigtis naujiems ūkininkams;

Or. en

Pakeitimas 3639
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurti kaimo verslą, susijusį su 
žemės ūkiu ir miškininkyste, arba įvairinti 
ūkininko ūkio pajamas;

b) kurti kaimo verslą, susijusį su 
žemės ūkiu ir miškininkyste, arba įvairinti 
ūkininko ūkio, atitinkančio 4 straipsnio 
1 dalies eb punkte (naujame) apibrėžtas 
sąlygas, pajamas;

Or. nl

Pakeitimas 3640
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Pavel Telička, 
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurti kaimo verslą, susijusį su 
žemės ūkiu ir miškininkyste, arba įvairinti 
ūkininko ūkio pajamas;

b) kurti ir plėsti kaimo verslo veiklą, 
susijusią su žemės ūkiu, miškininkyste, 
bioekonomika, žiedine ekonomika, 
turizmu ir kitais sektoriais kaimo 
vietovėse, arba įvairinti ūkininko ūkio 
pajamas;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma 69 straipsnio 2 dalies b punkto taikymo sritis yra pernelyg siaura. Ši pagalba turi 
didelį poveikį darbo vietų kūrimui ir verslo plėtrai kaimo vietovėse. Ši intervencinė priemonė 
yra svarbi ne tik žemės ūkiui ir miškininkystei, bet ir bioekonomikos ir žiedinės ekonomikos, 
turizmo ir kitų augimo sektorių kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėse. Dėl siauros taikymo srities 
būtų mažiau alternatyvų teikti paramą verslui kaimo vietovėse, nei tokių alternatyvų turima 
dabar, be to, dėl jos negalėtų dalyvauti daug bendrovių, kurių veikla būtų naudinga kaimo 
vietovėms.

Pakeitimas 3641
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurti kaimo verslą, susijusį su 
žemės ūkiu ir miškininkyste, arba įvairinti 
ūkininko ūkio pajamas;

b) kurti kaimo verslą, susijusį su 
žemės ūkiu ir miškininkyste, arba įvairinti 
pajamas;

Or. de

Pagrindimas

Paliekama galimybė būsimiems šeimos nariams ir ne ūkininkams.

Pakeitimas 3642
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios
įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3643
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios 
įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 3644
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
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69 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios 
įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama neskirti paramos ne žemės ūkio veiklai, kurią turėtų finansuoti ERPG 
arba ESF+, kaimo vietovėse pradėti. ERPG pirmiausia privalo suteikti galimybę investuoti į 
MVĮ ir labai mažas įmones, taip pat esančias kaimo vietovėse, ERPG privalo suteikti 
galimybę investuoti į žemės ūkio ir miškų sektorių.

Pakeitimas 3645
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios 
įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse.

Or. lt

Pakeitimas 3646
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios 
įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse.

Or. de



AM\1171747LT.docx 7/183 PE631.986v01-00

LT

Pagrindimas

Apriboti iniciatyva LEADER nebūtina. Kaimui remti reikalingos darbo vietos, todėl reikia 
skatinti paramą startuoliams.

Pakeitimas 3647
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios 
įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse.

Or. de

Pagrindimas

Vietos plėtros strategija yra papildoma našta, kuri nėra proporcinga siekiamam tikslui.

Pakeitimas 3648
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička, 
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) kurti su ne žemės ūkio veikla 
susijusį verslą kaimo vietovėse, kurios 
įtrauktos į vietos plėtros strategijas.

c) kurti ir plėsti su ne žemės ūkio 
veikla susijusį verslą kaimo vietovėse.

Or. en

Pagrindimas

Verslo kūrimui kaimo vietovėse reikėtų skirti platesnio masto paramą. Ji turėtų būti laikoma 
pagrįsta ne tik įgyvendinant kaimo plėtros strategijas.

Pakeitimas 3649
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Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti jaunųjų ūkininkų, naujų 
ūkininkų ir moterų ūkininkių integraciją į 
vietos rinkas vykdant tiesioginę prekybą, 
vietos masto viešuosius pirkimus ir 
vietinius konkursus, norint padėti pasiekti 
6 straipsnyje nurodytus konkrečius 
tikslus.

Or. es

Pakeitimas 3650
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti jaunųjų ūkininkų, naujų 
ūkininkų ir moterų ūkininkių integraciją į 
vietos rinkas vykdant tiesioginę prekybą, 
vietos masto viešuosius pirkimus ir 
vietinius konkursus, norint padėti pasiekti 
6 straipsnyje nurodytus konkrečius 
tikslus.

Or. es

Pakeitimas 3651
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ūkininkams, kurie visam laikui 
perleidžia savo ūkį kitam ūkininkui, 
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nustačiusios konkurencija pagrįsto 
konkurso kriterijų, kad pirmenybė būtų 
teikiama mažesnės apimties perleidimui 
tuo atveju, jeigu dėl biudžeto klausimų 
reikia taikyti apribojimus.

Or. es

Pakeitimas 3652
Albert Deß, Peter Jahr, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti ir užtikrinti skaitmeninių 
technologijų diegimą visoje ES, siekiant 
remti ir plėsti visuotinės aprėpties tikslųjį 
ūkininkavimą visuose ES ūkiuose.

Or. de

Pakeitimas 3653
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) ūkininkų ankstyvo išėjimo į 
pensiją sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paspartinti ūkininkų kartų kaitos procesą, reikėtų, kad valstybės narės, naudodamosi 
šia intervencine priemone, galėtų teikti paramą ir ūkininkų ankstyvo išėjimo į pensiją 
sistemoms tais atvejais, kai jie perduoda savo valdą jauniesiems ūkininkams.

Pakeitimas 3654
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Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato verslo
plano pateikimo sąlygas ir turinį.

3. Valstybės narės nustato verslo 
plano pateikimo sąlygas ir turinį. 
Skatinamos programos, kuriomis 
skiriamas ypatingas dėmesys moterų 
verslumui.

Or. en

Pakeitimas 3655
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis. 
Valstybės narės gali nustatyti konkrečias 
nuostatas, kad jaunimas, pradedantis 
dirbti kooperatyvui priklausančiuose 
augalininkystės ir gyvulininkystės 
ūkiuose, neprarastų naudos prisijungęs 
prie kooperatyvo. Šiose nuostatose turi 
būti išlaikytas proporcingumas ir 
nustatytas jaunimo dalyvavimas 
kooperatyvuose.

Or. es

Pagrindimas

Para que un joven agricultor o ganadero pueda beneficiarse de los instrumentos de 
incentivos a la incorporación de jóvenes cuando se integran o convierten en personas 
jurídicas se exige que éste demuestre el control de la explotación. En el caso de las 
cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, por su propia naturaleza jurídica y 
gobernanza interna democrática clásico de las estructuras cooperativas es imposible 
demostrar este control de la explotación por el joven, por lo que nuevos agricultores o 
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ganaderos que se incorporan a la actividad bajo esta fórmula de explotación cooperativa 
pierden el derecho de acceso a las ayudas a jóvenes, y se desincentiva la incorporación de 
jóvenes a estas estructuras productivas de naturaleza cooperativa. La incorporación de 
jóvenes al campo requiere de una visión más abierta y cooperativa, por lo que es necesario 
estudiar otros planteamientos más sensibles con estas figuras, muchas veces la única forma 
de aportar sostenibilidad económica a medio plazo a jóvenes que se incorporan a la 
actividad. Proponemos que los jóvenes que se incorporen a explotaciones de naturaleza 
cooperativa mantengan sus derechos intactos de manera proporcional a la actividad que 
aporta a la cooperativa, y no al control de la explotación.

Pakeitimas 3656
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis. 
Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės 
narės gali skirti didesnę sumą nei 
nustatytą šioje dalyje, siekdamos 
įgyvendinti konkretų 6 straipsnio f dalyje 
nustatytą tikslą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių ūkių struktūra labai nevienoda, o valstybėse narėse, kuriose vidutiniai ūkiai 
yra dideli, jauniesiems ūkininkams, siekiantiems įkurti naują ūkį, būtina turėti didelį kapitalą. 
Tokiais atvejais reikėtų, kad valstybės narės galėtų skirti didesnę įsikūrimo dotaciją.

Pakeitimas 3657
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
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didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali 
būti derinama su finansinėmis 
priemonėmis.

didžiausios 100 000 EUR sumos. Didelė 
paramos dalis išmokama prieš pradedant 
veiklą ir pateikus projektą. Kita dalis 
laipsniškai išmokama per penkerius 
metus.

Or. es

Pakeitimas 3658
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.
Naujiems žemės ūkio sektoriaus 
dalyviams skiriama suma sudaro pusę 
jauniesiems ūkininkams skiriamos sumos.

Or. en

Pakeitimas 3659
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas, kurios gali būti 
diferencijuojamos laikantis objektyvių 
kriterijų. Parama neturi viršyti didžiausios 
100 000 EUR sumos ir gali būti derinama 
su finansinėmis priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 3660
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas daugiausia 10 metų 
laikotarpiui. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 3661
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali 
būti derinama su finansinėmis 
priemonėmis.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios IXb priede nurodytos sumos ir 
gali būti derinama su finansinėmis 
priemonėmis.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti nuorodą į IXb priedą, iš naujo pasiūlytą siekiant užtikrinti 
bendro pobūdžio taisykles ir nustatyti didžiausias įsisteigimo paramos priemonių sumas. Tik 
dėl nuoseklumo straipsnyje jau nurodyta suma perkeliama į susijusį priedą.

Pakeitimas 3662
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE631.986v01-00 14/183 AM\1171747LT.docx

LT

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi viršyti 
didžiausios 200 000 EUR sumos ir gali būti 
derinama su finansinėmis priemonėmis.

Or. de

Pagrindimas

Viršutinė riba turi būti nustatoma pagal ES pagalbos teisės aktus. De minimis riba yra 
200 000 EUR. Investicijoms į ne žemės ūkio veiklą, pavyzdžiui, kaimo turizmą, reikalinga 
didesnė parama.

Pakeitimas 3663
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali skirti iki 1/3 
ankstesniame punkte nurodytos sumos 
ūkininkų ankstyvojo išėjimo į pensiją 
sistemoms, kurios išsamiau apibrėžiamos 
jų BŽŪP strateginiuose planuose.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad sparčiau vyktų kartų kaita, reikėtų, kad valstybės narės turėtų galimybę sukurti 
ankstyvojo išėjimo į pensiją sistemas, kurias derėtų iš dalies finansuoti finansinės paramos 
jauniesiems ūkininkams lėšomis.

Pakeitimas 3664
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Investicijos skiriamos tik 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
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žemės ūkio sektoriaus dalyviams, kurių 
pajamos ir finansinis turtas neviršija 15 
straipsniu nustatytų ribų.

Or. en

Pakeitimas 3665
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Investicijos skiriamos tik kuriant 
tvarų kaimo verslą, kuris atitinka 
tinkamumo finansuoti kriterijus, kuriais 
užtikrinama, kad lėšos būtų skirtos tik 
kuriant tokį kaimo verslą, kuris turėtų 
kuo didesnį teigiamą poveikį ekologinėms 
ir socialinėms gėrybėms (biologinei 
įvairovei, aplinkai, klimatui, vandeniui, 
dirvožemio derlingumui, gyvūnų gerovei, 
regiono aprūpinimui maistu ir darbo vietų 
kūrimui). Valstybės narės, 
konsultuodamosi su suinteresuotaisiais 
subjektais ir pilietine visuomene, parengia 
tokį tinkamumo finansuoti kriterijų 
sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 3666
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis

Parama pereinamojo laikotarpio
projektui. Ūkininkų projektų 
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finansavimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų sąlygų valstybės narės 
gali skirti paramą pereinamojo 
laikotarpio projektui.

2. Projektas turi būti grindžiamas 
vieninteliu dokumentu, kurį sudaro 
pirminis įvertinimas ir veiksmų planas, 
kuriame patikslinama:

– tikslai ir jų suderinamumas su BŽŪP,

– tenkinami poreikiai,

– investicijos, mokymai, įsipareigojimai ir 
kiti šiems tikslams pasiekti būti veiksmai, 
taip pat jų sąnaudos,

– su projektu susijusi rizika ir 
apsidraudimas nuo jos,

– projekto nauda ir pridėtinė vertė 
ūkininkui,

– nauda ir pridėtinė vertė bendrovei –
valstybės pagalbos poreikių įvertinimas, 
kad projektas būtų visapusiškai 
sėkmingas investicijų į materialųjį, 
nematerialųjį turtą ir apsidraudimo nuo 
rizikos atžvilgiu.

3. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi 
viršyti didžiausios 100 000 EUR sumos ir 
gali būti derinama su finansinėmis 
priemonėmis.

4. Valstybė narė privalo užtikrinti, kad 
projektas būtų visiškai įgyvendintas 
panaudotoms valstybės lėšoms pagrįsti.

5. Pagal šį straipsnį valstybės narės 
kiekvieno gavėjo projektus gali remti tik 
vieną kartą.

Or. fr

Pakeitimas 3667
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Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis

Paprogramės, skirtos moterims kaimo 
vietovėse

1. Valstybės narės, siekdamos prisidėti 
įgyvendinant 6 straipsnyje nurodytus 
konkrečius tikslus, šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytos išsamesnės tvarkos, skiria 
paramą paprogramių, skirtų moterims 
kaimo vietovėse, kūrimui.

2. Valstybės narės šios rūšies 
intervencinėmis priemonėmis gali skirti 
paramą paprogramėms, kuriomis 
siekiama, kad ūkininkės lengviau gautų 
žemės, paskolą ir galėtų naudotis 
finansinėmis priemonėmis, siekiant 
skatinti jų dalyvavimą švietimo veikloje ir 
mokymuose, atnaujinti jų žinias ir 
įgūdžius skaitmenizavimo ir žemės ūkio 
srityse, taip pat paprogramėms, kuriomis 
siekiama skatinti moterų užimtumą kaimo 
vietovėse, panaikinti vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumus, padidinti 
profesinio ir asmeninio gyvenimo 
pusiausvyrą ir tvirčiau užkirsti kelią 
moterų socialinei atskirčiai kaimo 
vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 3668
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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69a straipsnis

Paprogramės, skirtos moterų įgalinimui 
kaimo vietovėse

1. Valstybės narės gali teikti paramą 
teminių paprogramių nustatymui ir 
įgyvendinimui, kad moterys kaimo 
vietovėse būtų įgalinamos pagal šio 
straipsnio sąlygas ir pagal savo BŽŪP 
strateginius planus, bei padėti siekti 
konkrečių 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
tikslų.

Or. hr

Pakeitimas 3669
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70 straipsnis Išbraukta.

Rizikos valdymo priemonės

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria 
paramą rizikos valdymo priemonėms.

2. Su šia intervencinių priemonių rūšimi 
susijusią paramą valstybės narės skiria, 
siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų 
žemės ūkio veikla susijusią ir nuo jų 
valios nepriklausančią gamybos bei 
pajamų riziką ir siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų.

3. Valstybės narės gali, visų pirma, skirti 
šią paramą:

a) finansinius įnašus į draudimo sistemų 
įmokas;

b) finansinius įnašus į savitarpio pagalbos 
fondus, įskaitant administracines jų 
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steigimo išlaidas.

4. Valstybės narės nustato šias 
tinkamumo finansuoti sąlygas:

a) tinkamų finansuoti draudimo sistemų 
ir savitarpio pagalbos fondų tipus ir 
aprėptį;

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką ir 
kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius;

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo ir 
valdymo taisykles.

5. Valstybės narės užtikrina, kad parama 
būtų skiriama tik tuo atveju, jei nuostoliai 
sudaro ne mažiau kaip 20 % ūkininko 
vidutinės metinės produkcijos ar pajamų, 
apskaičiuotų remiantis paskutinių trejų 
metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

6. Valstybių narių skiriama parama turi 
būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

7. Valstybės narės užtikrina, kad taikant 
šiame straipsnyje numatytas intervencines 
priemones kartu su kitomis viešosiomis 
arba privačiosiomis rizikos valdymo 
sistemomis, būtų išvengta kompensacijos 
permokos.

Or. pt

Pakeitimas 3670
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
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išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria 
paramą rizikos valdymo priemonėms.

išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria 
paramą rizikos valdymo priemonėms. 
Valstybės narės užtikrina, kad dėl šio 
įpareigojimo nebus daromas neigiamas 
poveikis privačiosioms rizikos valdymo 
priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 3671
Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali, 
remdamosi poreikio vertinimu ir SSGG 
analize, skirti paramą rizikos valdymo 
priemonėms.

Or. de

Pagrindimas

Rizikos valdymas turi būti grindžiamas poreikio vertinimais. Jau esamos, įtvirtintos sistemos 
gali būti finansuojamos ir pagal II ramstį.

Pakeitimas 3672
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria 
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria 
paramą rizikos valdymo priemonėms, 
atsižvelgdamos į kelių rūšių rizikos 
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draudimą.

Or. de

Pakeitimas 3673
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
José Bové

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo priemonėms
šiai paramai skirdamos finansavimą 
EŽŪGF lėšomis.

Or. en

Pagrindimas

Labai rizikinga drausti ūkininkus nuo rizikos tais atvejais, kai tokia rizika tiesiogiai ar 
netiesiogiai kyla dėl nedarnaus ūkininkavimo. Įrodyta, kad dėl tokio draudimo ūkininkai 
priima rizikingus sprendimus, dėl kurių gali padidėti rizika. Todėl privalu sukurti priemones 
siekiant užtikrinti, kad ūkininkai visų pirma užtikrintų, kad jie imtųsi būtinų veiksmų rizikai 
išvengti, ir žinotų, kad negaus paramos, jei vykdys nedarnų ūkininkavimą.

Pakeitimas 3674
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo priemonėms.
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Or. pl

Pakeitimas 3675
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

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

Or. pl

Pakeitimas 3676
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

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

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų, kad valstybės narės galėtų nuspręsti, ar rizikos valdymo priemonės yra aktualios 
atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes.

Pakeitimas 3677
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

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

Or. en

Pakeitimas 3678
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

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

Or. en

Pakeitimas 3679
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

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

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų privalomai taikyti šiame straipsnyje minimų rizikos valdymo 
priemonių. Valstybės narės jau turi tinkamų priemonių, kurias gali pasitelkti rizikos valdymo 
tikslais. Tokios priemonės yra aprašytos BŽŪP plano ex ante analizėje.

Pakeitimas 3680
Esther Herranz García, Esteban González Pons, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 
Siso

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Rinkos valdymo priemonės 
pirmiausia taikomos 30 straipsnyje 
nurodytiems sektoriams ir, jei reikia, jas 
taikant pirmenybė gali būti teikiama 
greitai gendantiems produktams, kuriems 
neskiriama susietoji pajamų parama.

Or. es

Pakeitimas 3681
Jean Arthuis

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Šias rizikos valdymo priemones 
valstybės narės, remdamosi šio 
reglamento 113 straipsnyje nurodytais 
nacionaliniais tinklais, papildo 
informaciją keisdamosi gerąja patirtimi, 
suteikdamos galimybę susipažinti su 
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ateities sandoriais ir juos sudaryti.

Or. fr

Pakeitimas 3682
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
rizikos valdymo priemones, kurios padeda 
ūkininkams valdyti su jų žemės ūkio veikla 
susijusią ir nuo jų valios nepriklausančią 
gamybos bei pajamų riziką ir siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, be 
to, reikėtų skirti paramą rizikos 
švelninimo strategijoms, dėl kurių didėja 
ūkių atsparumas ir pajamų nestabilumo 
pavojus, ir tokias strategijas skatinti.

Or. en

Pagrindimas

Drauge su rizikos valdymu analogiškai reikėtų skatinti rizikos švelninimą ir krizės sąlygų 
atsiradimo prevenciją.

Pakeitimas 3683
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Paul Brannen, 
Susanne Melior, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
ūkininkavimo praktiką, dėl kurios didėja 
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tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų
riziką ir siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų.

atsparumas gamtinio pavojaus rizikai, ir 
dėl klimato kaitos kylančiai rizikai, taip 
pat rizikos valdymo priemones, kurios 
padeda tikriesiems ūkininkams valdyti su 
jų žemės ūkio veikla susijusią ir nuo jų 
valios nepriklausančią gamybos riziką ir 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3684
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų atitinkamų
konkrečių tikslų. Šios priemonės gali būti 
sudarytos iš keletą rizikos veiksnių 
apimančių rizikos valdymo sistemų.

Or. et

Pakeitimas 3685
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
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tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Šios priemonės gali būti sudarytos 
iš keletą rizikos veiksnių apimančių 
rizikos valdymo sistemų.

Or. en

Pakeitimas 3686
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Šios priemonės gali būti sudarytos 
iš keletą rizikos veiksnių apimančių 
rizikos valdymo sistemų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų reaguoti į visus 6 straipsnyje išvardytus konkrečius tikslus.

Pakeitimas 3687
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 2. Su šia intervencinių priemonių 
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rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų 
riziką ir siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų.

rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
rizikos švelninimo ir valdymo priemones, 
kurios padeda tikriesiems ūkininkams 
išvengti su jų žemės ūkio veikla susijusios 
nenumatytos ir nuo jų valios 
nepriklausančios gamybos bei pajamų 
rizikos, ją sumažinti ir valdyti ir siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Kasmet didėja su ekstremaliais meteorologiniais reiškiniais susijusios dėl klimato kaitos 
patiriamos išlaidos; todėl šios kategorijos rizikai tenka vis didesnė vis labiau riboto kaimo 
plėtros biudžeto dalis. Rizikos valdymu ir draudimu negalima įtvirtinti prastos žemės ūkio 
praktikos, dėl kurios didėja nuostolių rizika. Todėl nuo sausros ar potvynių reikėtų apdrausti 
tik ūkininkus, kurie kuo labiau sumažina riziką didindami savo sistemų atsparumą klimato 
kaitai, pvz., didindami humuso ir viršutinio dirvos sluoksnio kiekį, apželdindami jį augalais ir 
kt., arba paramą skirti ūkininkams, kurie vengia taikyti vienos kultūros auginimo praktiką ir 
naudoja didelės įvairovės sistemas, siekdami neplatinti rizikos.

Pakeitimas 3688
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti bent vieno iš 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų.

Or. nl

Pakeitimas 3689
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
rizikos valdymo priemones, kurios padeda 
ūkininkams valdyti su jų žemės ūkio veikla 
susijusią ir nuo jų valios nepriklausančią 
gamybos bei pajamų riziką ir siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

Or. pl

Pakeitimas 3690
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
rizikos valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų..

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų, kad valstybės narės galėtų nuspręsti, ar rizikos valdymo priemonės yra aktualios 
atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes.

Pakeitimas 3691
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Petri Sarvamaa
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
rizikos valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų..

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės neturėtų privalomai taikyti šiame straipsnyje minimų rizikos valdymo 
priemonių. Valstybės narės jau turi tinkamų priemonių, kurias gali pasitelkti rizikos valdymo 
tikslais. Tokios priemonės yra aprašytos BŽŪP plano ex ante analizėje.

Pakeitimas 3692
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
ūkininkams valdyti su jų žemės ūkio veikla 
susijusią ir nuo jų valios nepriklausančią 
gamybos bei pajamų riziką ir siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

Or. de

Pakeitimas 3693
Thomas Waitz
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų
riziką ir siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos riziką ir siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3694
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendradarbiavimo parama gali 
būti skiriama tokioms įvairių rūšių 
bendradarbiavimo sistemoms, kaip 
kokybės sistemų kūrimas, kolektyviniai 
veiksmai aplinkos ir klimato srityse,
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų 
skatinimas, bandomieji projektai, veiklos 
grupių projektai pagal Europos inovacijų 
partnerystės žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje (EIP) vietos plėtros 
projektus, pažangieji kaimai, pirkėjų 
klubai ir kolektyvai, kuriuose keičiamasi 
žemės ūkio technika, ūkių partnerystės 
grupės, miškotvarkos planai, tinklai ir 
grupės, socialinis ūkininkavimas, 
bendruomenių remiama žemės ūkio 
veikla, veiksmai pagal iniciatyvą 
LEADER, ir gamintojų grupių ir 
gamintojų organizacijų steigimas, taip pat 
kitų formų bendradarbiavimas, kuris 
laikomas būtinu konkretiems BŽŪP 
tikslams pasiekti.
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Or. en

Pakeitimas 3695
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali, visų pirma, 
skirti šią paramą:

Išbraukta.

a) finansinius įnašus į draudimo sistemų 
įmokas;

b) finansinius įnašus į savitarpio pagalbos 
fondus, įskaitant administracines jų 
steigimo išlaidas.

Or. es

Pakeitimas 3696
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali, visų pirma, 
skirti šią paramą:

Išbraukta.

a) finansinius įnašus į draudimo sistemų 
įmokas;

b) finansinius įnašus į savitarpio pagalbos 
fondus, įskaitant administracines jų 
steigimo išlaidas.

Or. es

Pakeitimas 3697
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3698
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness, Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas už pasėlius, gyvūnus ir 
augalus, kuriais padengiami nuostoliai, 
patirti dėl nepalankių klimato sąlygų, 
gyvūnų arba augalų ligų, užkrėtimų, 
ekologinio įvykio arba nuostoliai, patirti 
dėl pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtos 
fitopatologijos arba kenksmingojo 
organizmo išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonės;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atnaujinti susitarimą, pasiektą pagal Reglamentą 2017/2393 
(„Omnibus“) taikant rizikos valdymo priemones.

Pakeitimas 3699
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

a) finansinius įnašus į draudimo nuo 
nepalankių klimato reiškinių, kurie gali 
būti prilyginami gaivalinėms nelaimėms, 
nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ar 
augalų ligų arba kenkėjų antplūdžio
sistemų įmokas;

Or. en

Pakeitimas 3700
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

a) pasėlių, gyvūnų ir augalų
draudimo nuo ūkininkų patirtų 
ekonominių nuostolių dėl nepalankių 
klimato reiškinių, gyvūnų ar augalų ligų, 
kenkėjų antplūdžio arba ekologinio įvykio
įmokas;

Or. en

Pagrindimas

Vykdant rizikos valdymą reikėtų tikslingiau atsižvelgti į padėtį ūkio lygmeniu.

Pakeitimas 3701
Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas, pirmiausia mažoms ir 
vidutinėms įmonėms;

Or. fr
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Pakeitimas 3702
Thomas Waitz

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

a) intervencinių priemonių, kurios 
skirtos rizikos prevencijos ir ekologinio 
atsparumo kūrimui, sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 3703
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) sukurti ar plėtoti pajamų 
stabilizavimo priemones (PSP), 
įgyvendinamas finansiniais įnašais, 
įnešamais į tarpusavio pagalbos fondus, iš 
kurių skiriamos kompensacijos visų 
sektorių ūkininkams dėl didelio jų pajamų 
sumažėjimo;

Or. en

Pagrindimas

Rizikos valdymas turi būti vykdomas savanoriškai ir papildomai. Šiomis priemonėmis taip pat 
turi būti sukurtos nacionalinės sistemos, kuriomis remiamos privačios pajamų stabilizavimo 
priemonės pajamų nepastovumo klausimams spręsti, kurias galima taikyti naudojantis 
nacionalinėmis žemės ūkio apmokestinimo priemonėmis. Dėl tokio metodo ūkininkai galėtų 
naudotis labai įvairiomis priemonėmis, kurios taikomos skirtingo pobūdžio rizikai, pvz., 
ekonominei, klimato, sanitarijos ir kitokiai rizikai, neprivalėdami naudotis privalomomis 
priemonėmis.

Pakeitimas 3704
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness, Peter Jahr
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas.

(b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, iš kurių ūkininkams 
išmokamos finansinės nuostolių, patirtų 
dėl nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų 
arba augalų ligų, užkrėtimų, ekologinio 
įvykio arba dėl pagal Direktyvą 
2000/29/EB priimtos fitopatologijos arba 
kenksmingojo organizmo išnaikinimo 
arba plitimo sustabdymo priemonės, 
kompensacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atnaujinti susitarimą, pasiektą pagal Reglamentą 2017/2393 
(„Omnibus“) taikant rizikos valdymo priemones.

Pakeitimas 3705
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas.

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, taip pat kitus 
kooperatyvų ir gamintojų organizacijų 
fondus, susijusius su rizikos valdymu, 
įskaitant administracines jų steigimo 
išlaidas.

Or. es

Pakeitimas 3706
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas.

b) savitarpio pagalbos fondus, iš kurių 
ūkininkams išmokamos ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
reiškinių arba dėl gyvūnų ar augalų ligų 
arba kenksmingųjų organizmų antpuolio 
arba ekologinio įvykio sukeltų nuostolių, 
finansinės kompensacijos;

Or. en

Pagrindimas

Vykdant rizikos valdymą reikėtų tikslingiau atsižvelgti į padėtį ūkio lygmeniu.

Pakeitimas 3707
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas.

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas ir savitarpio pagalbos 
fondo pradinį įstatinį kapitalą;

Or. en

Pakeitimas 3708
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas.

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas ir savitarpio pagalbos 
fondo pradinio įstatinio kapitalo kūrimo 
išlaidas;
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Or. en

Pakeitimas 3709
Thomas Waitz

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas.

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus.

Or. en

Pakeitimas 3710
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) finansinius įnašus į pajamų 
stabilizavimo priemonę – savitarpio 
pagalbos fondą ir teikiant:

i) kompensacijas visų sektorių 
ūkininkams, labai sumažėjus jų 
pajamoms,

ii) kompensacijas konkretaus sektoriaus 
ūkininkams, labai sumažėjus jų 
pajamoms.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atnaujinti susitarimą, pasiektą pagal Reglamentą 2017/2393 
(„Omnibus“) taikant rizikos valdymo priemones, pirmiausia bendrai ir pagal sektorius 
atnaujinant pajamų stabilizavimo priemones.
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Pakeitimas 3711
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) finansinius įnašus į pajamų 
stabilizavimo priemonę, kuri 
įgyvendinama kaip savitarpio pagalbos 
fondas, ir kuria teikiama:

i) kompensacija visų sektorių ūkininkams 
smarkiai sumažėjus jų pajamoms;

ii) kompensacija atitinkamo sektoriaus 
ūkininkams smarkiai sumažėjus jų 
pajamoms.

Or. en

Pakeitimas 3712
Luke Ming Flanagan, Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) finansinius įnašus į priemones, 
kuriomis didinamas ūkių atsparumas, be 
kita ko, į pasėlių įvairinimo strategijas ir 
agrarinės miškininkystės sistemas;

Or. en

Pagrindimas

Dėl pasėlių agrarinės miškininkystės sistemų ir pasėlių įvairinimo strategijų gali padidėti 
ūkių atsparumas.

Pakeitimas 3713
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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70 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) finansinius įnašus į tokias rizikos 
švelninimo priemones kaip kraštovaizdžio 
elementų ir dirvožemio apsauga, kuriomis 
galima sumažinti tokią riziką kaip 
sausros, potvynio arba gaisro rizika.

Or. en

Pakeitimas 3714
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) finansinius įnašus į žemės ūkio 
apmokestinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Rizikos valdymas turi būti vykdomas savanoriškai ir papildomai. Šiomis priemonėmis taip pat 
turi būti sukurtos nacionalinės sistemos, kuriomis remiamos privačios pajamų stabilizavimo 
priemonės pajamų nepastovumo klausimams spręsti, kurias galima taikyti naudojantis 
nacionalinėmis žemės ūkio apmokestinimo priemonėmis. Dėl tokio metodo ūkininkai galėtų 
naudotis labai įvairiomis priemonėmis, kurios taikomos skirtingo pobūdžio rizikai, pvz., 
ekonominei, klimato, sanitarijos ir kitokiai rizikai, neprivalėdami naudotis privalomomis 
priemonėmis.

Pakeitimas 3715
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės taip riboja šios 
dalies b ir c punktuose nurodytus 
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finansinius įnašus:

a) administracinėmis tarpusavio pagalbos 
fondo įkūrimo išlaidomis, paskirstytomis 
ne daugiau kaip trejų metų laikotarpiu 
proporcingo mažėjimo tvarka;

b) sumomis, kurios iš savitarpio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams kaip 
finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš savitarpio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizės 
atveju, palūkanomis;

c) metinių įmokų į savitarpio pagalbos 
fondą papildymu;

d) savitarpio pagalbos fondo pradiniu 
pasirašytuoju kapitalu.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atnaujinti susitarimą, pasiektą pagal Reglamentą 2017/2393 
(„Omnibus“) taikant rizikos valdymo priemones.

Pakeitimas 3716
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato šias 
tinkamumo finansuoti sąlygas:

Išbraukta.

a) tinkamų finansuoti draudimo sistemų 
ir savitarpio pagalbos fondų tipus ir 
aprėptį;

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką ir 
kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius;

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo ir 
valdymo taisykles.
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Or. es

Pakeitimas 3717
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato šias 
tinkamumo finansuoti sąlygas:

Išbraukta.

a) tinkamų finansuoti draudimo sistemų 
ir savitarpio pagalbos fondų tipus ir 
aprėptį;

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką ir 
kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius;

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo ir 
valdymo taisykles.

Or. es

Pakeitimas 3718
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės nustato šias 
tinkamumo finansuoti sąlygas:

4. Valstybės narės nustato taisykles, 
kuriomis apibrėžiama:

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra kalbinis.

Pakeitimas 3719
Nicola Caputo
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį. 3 dalies b, c ir d punktuose 
tarpusavio pagalbos fondas – valstybės 
narės pagal nacionalinę teisę akredituota 
ūkininkų, kurie yra fondo nariai, 
apsidraudimo sistema, pagal kurią fondui 
priklausantiems ūkininkams skiriamos 
kompensacinės išmokos dėl ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
reiškinių arba gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio, arba kenkėjų antpuolio, arba 
su aplinka susijusio įvykio, arba dėl 
didelio jų pajamų sumažėjimo;

Or. en

Pagrindimas

Rizikos valdymu reikėtų tikslingiau atsižvelgti į padėtį ūkio lygmeniu.

Pakeitimas 3720
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

a) tinkamų finansuoti draudimo nuo 
nepalankių klimato reiškinių, kurie gali 
būti prilyginami gaivalinėms nelaimėms, 
nepalankių klimato reiškinių, gyvūnų ar 
augalų ligų arba kenkėjų antpuolio
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

Or. en

Pakeitimas 3721
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Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų, savitarpio pagalbos fondų ir 
pajamų stabilizavimo priemonių tipus ir 
aprėptį;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atnaujinti susitarimą, pasiektą pagal Reglamentą 2017/2393 
(„Omnibus“) taikant rizikos valdymo priemones, pirmiausia bendrai ir pagal sektorius 
atnaujinant pajamų stabilizavimo priemones.

Pakeitimas 3722
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų, savitarpio pagalbos fondų ir 
pajamų stabilizavimo priemonių tipus ir 
aprėptį;

Or. en

Pakeitimas 3723
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamų finansuoti draudimo a) tinkamų finansuoti savitarpio 
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sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

pagalbos fondų tipus ir aprėptį;

Or. en

Pakeitimas 3724
Thomas Waitz

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tinkamų finansuoti draudimo 
sistemų ir savitarpio pagalbos fondų tipus 
ir aprėptį;

a) tinkamų finansuoti savitarpio 
pagalbos fondų tipus ir aprėptį;

Or. en

Pakeitimas 3725
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius;

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius, pirmiausia naudojant ūkio arba 
vietos, regionų ir nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus biologinius, meteorologinius 
arba ekonominius indeksus ūkininko 
metinei produkcijai arba per metus 
ūkininko negautoms pajamoms 
apskaičiuoti;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atnaujinti susitarimą, pasiektą pagal Reglamentą 2017/2393 
(„Omnibus“) taikant rizikos valdymo priemones.
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Pakeitimas 3726
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius;

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius; įskaitant ūkio lygmens arba 
vietos, regiono arba nacionalinio lygmens 
biologinių, klimato arba ekonominių 
indeksų naudojimą siekiant apskaičiuoti 
ūkininko metinės produkcijos apimtis 
arba jo metines pajamas;

Or. en

Pakeitimas 3727
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos išmokėjimą lemiančius 
veiksnius;

b) nuostolių apskaičiavimo metodiką 
ir kompensacijos už rizikos prevenciją 
arba už patirtą žalą išmokėjimą lemiančius 
veiksnius;

Or. en

Pakeitimas 3728
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) parama skiriama tik draudimo 
sutartims, kuriomis padengiami 
nuostoliai, patirti dėl nepalankaus klimato 
reiškinio, gyvūnų ar augalų ligos, kenkėjų 
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antpuolio arba ekologinio įvykio, arba 
nuostoliai, patirti įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB patvirtintą 
ūkininko produkciją naikinančios augalų 
ligos arba kenkėjo išnaikinimo ar plitimo 
sustabdymo priemonę. Metinei ūkininko 
produkcijai apskaičiuoti gali būti 
naudojami indeksai. Tokiu apskaičiavimo 
metodu turi būti nustatomi faktiniai 
atskiro ūkininko nuostoliai atitinkamais 
metais. Nuostolių masto skaičiavimas gali 
būti pritaikytas prie kiekvieno produkto 
tipo konkretaus pobūdžio naudojant:

i) biologinius indeksus (prarastas 
biomasės kiekis) arba lygiaverčius 
prarasto derliaus kiekio rodiklius, 
nustatytus ūkio, vietos, regioniniu ar 
nacionaliniu lygmeniu,

arba

ii) meteorologinius rodiklius (įskaitant 
lietaus kiekį ir temperatūrą), nustatytus 
vietos, regioniniu ar nacionaliniu 
lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant rizikos valdymą reikėtų tikslingiau atsižvelgti į padėtį ūkio lygmeniu.

Pakeitimas 3729
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo 
ir valdymo taisykles.

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo 
ir valdymo taisykles. Visų pirma:
i) kompensacinių išmokų skyrimas ir 
tinkamumo finansuoti ūkininkams 
užtikrinimas krizės atveju, taip pat šių 
taisyklių administravimo ir atitikties joms 
užtikrinimas. Valstybės narės užtikrina, 
kad fondo taisyklėse būtų numatytos 
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sankcijos, taikytinos ūkininko aplaidumo 
atvejais;
ii) įvykius turi oficialiai pripažinti 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija. Finansinė 
kompensacija už dėl gyvūnų ligų patirtus 
nuostolius gali būti skiriama už Pasaulio 
gyvūnų sveikatos organizacijos 
sudarytame gyvūnų ligų sąraše ar 
Sprendimo 2009/470/EB priede išvardytas 
ligas.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant rizikos valdymą reikėtų tikslingiau atsižvelgti į padėtį ūkio lygmeniu.

Pakeitimas 3730
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo 
ir valdymo taisykles.

c) savitarpio pagalbos fondų ir kitų 
kooperatyvų bei gamintojų organizacijų 
fondų, susijusių su rizikos valdymu,
steigimo ir valdymo taisykles.

Or. es

Pakeitimas 3731
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) savitarpio pagalbos fondų steigimo 
ir valdymo taisykles.

c) metodą, skirtą įtvirtinti nuostatą, 
kad prieš svarstant, ar paramos gavėjui 
galima skirti kompensaciją, jis turi būti 
ėmęsis visų priemonių, skirtų rizikai 
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išvengti.

Or. en

Pakeitimas 3732
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) viešosios lėšos draudimo įmokoms 
mokėti skiriamos tik tuomet, jei gavėjas 
įsipareigoja įgyvendinti rizikos mažinimo 
priemones, kad kuo labiau sumažintų 
gresiančią riziką.

Or. en

Pagrindimas

Kasmet didėja klimato kaitos išlaidos, patiriamos dėl ekstremalių meteorologinių reiškinių; 
todėl šios kategorijos rizikai tenka vis didesnė vis labiau riboto kaimo plėtros biudžeto dalis. 
Rizikos valdymu ir draudimu negalima įtvirtinti prastos žemės ūkio praktikos, dėl kurios 
didėja nuostolių rizika. Todėl nuo sausros ar potvynių reikėtų apdrausti tik ūkininkus, kurie 
kuo labiau sumažina riziką didindami savo sistemų atsparumą klimato kaitai, pvz., didindami 
humuso ir viršutinio dirvos sluoksnio kiekį, apželdindami jį augalais ir kt., arba paramą 
skirtu tik ūkininkams, kurie vengia taikyti vienos kultūros auginimo praktiką ir naudoja 
didelės įvairovės sistemas, siekdami neplatinti rizikos.

Pakeitimas 3733
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Parama neteikiama ūkininkams, 
kurie nesiėmė veiksmų siekdami išvengti 
rizikos laikydamiesi geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės reikalavimo vykdyti 
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tinkamą valdymą.

Or. en

Pakeitimas 3734
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis 
paskutinių trejų metų laikotarpiu, arba 
vidutinės trejų metų produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis penkerių 
metų laikotarpiu (neatsižvelgiant į 
didžiausią ir mažiausią vertes).

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3735
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis 
paskutinių trejų metų laikotarpiu, arba 
vidutinės trejų metų produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis penkerių 
metų laikotarpiu (neatsižvelgiant į 
didžiausią ir mažiausią vertes).

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 3736
Jean Arthuis

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei:
a) nuostoliai sudaro daugiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų ar ketverių metų laikotarpiu, arba 
vidutinės šešerių metų produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis aštuonerių
metų laikotarpiu (neatsižvelgiant į 
didžiausią ir mažiausią vertes);
b) papildomos ūkininko patirtos išlaidos 
ūkininko produkcijos nuostoliams, 
patirtiems įvykus nelaimei, dėl kurios 
sunaikinama didesnė kaip 20 % ūkininko 
vidutinės metinės produkcijos dalis, kaip 
apibrėžta a punkte, sumažinti;
c) nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko apyvartos, maržos arba vidutinių 
metinių pajamų, apskaičiuotų remiantis 
paskutinių trejų metų laikotarpiu, arba 
vidutinės trejų metų produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis penkerių 
metų laikotarpiu (neatsižvelgiant į 
didžiausią ir mažiausią vertes);
d) ūkininko patirtos išlaidos ir nuostoliai, 
susiję su priemonėmis, kurių imamasi 
kovojant su gyvūnų ligomis ir augalų 
kenkėjais;
e) ekologiniu ūkininkavimu užsiimančių 
ūkininkų nuostoliai patirti dėl išorės 
taršos, už kurią jie neatsakingi.

Or. fr

Pakeitimas 3737
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness
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Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis 
paskutinių trejų metų laikotarpiu, arba 
vidutinės trejų metų produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis penkerių 
metų laikotarpiu (neatsižvelgiant į 
didžiausią ir mažiausią vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei:

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atnaujinti susitarimą, pasiektą pagal Reglamentą 2017/2393 
(„Omnibus“) taikant rizikos valdymo priemones, pakeitus tik „olimpinį vidurkį“ nuostoliams 
apskaičiuoti. 

Pakeitimas 3738
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos, 
pelno ar pajamų, apskaičiuotų remiantis 
paskutinių trejų metų laikotarpiu, arba 
vidutinės trejų metų produkcijos ar pajamų, 
apskaičiuotų remiantis penkerių metų 
laikotarpiu (neatsižvelgiant į didžiausią ir 
mažiausią vertes).
Parama yra proporcinga produkcijai, 
gaunamam pelnui ar pajamoms.

Or. it
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Pakeitimas 3739
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes). Parama apskaičiuojama pagal 
produkciją ar faktiškai gautą pelną ar 
pajamas.

Or. it

Pakeitimas 3740
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes). Siekiant apskaičiuoti nuostolius 
taip pat galima naudoti rodiklius ar kitus 
kriterijus.

Or. it
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Pakeitimas 3741
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
buvo imtasi rizikos švelninimo bei 
mažinimo priemonių ir nuostoliai sudaro 
ne mažiau kaip 30 % ūkininko vidutinės 
metinės produkcijos ar pajamų, 
apskaičiuotų remiantis paskutinių trejų 
metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų metų 
produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

Or. en

Pakeitimas 3742
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes), išskyrus paramą, kuri teikiama 
draudimo įmokų sistemoms.

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų pažymėti, kad ši parama skiriama atsižvelgiant į kompensacijos rūšį, ūkininkas už 
draudimo liudijimą jau yra sumokėjęs savo lėšomis, o parama (iki 70 %) skiriama tik už 
paties draudimo liudijimo įsigijimą, o ne siekiant kompensuoti nuostolius.

Pakeitimas 3743
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės produkcijos ar pajamų, 
arba vidutinių metinių pajamų, 
apskaičiuotų remiantis paskutinių trejų 
metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų metų 
produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

Or. es

Pakeitimas 3744
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 30 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
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vertes). vertes).

Or. en

Pakeitimas 3745
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 15 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

Or. en

Pakeitimas 3746
Thomas Waitz

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos, 
apskaičiuotų remiantis paskutinių trejų 
metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų metų 
produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

Or. en
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Pakeitimas 3747
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 
20 % atitinkamo ūkininko vidutinės 
metinės produkcijos ar pajamų, 
apskaičiuotų remiantis paskutinių trejų 
metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis dešimties metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

Taikant pirmesnę pastraipą, pajamos yra 
įplaukų, kurias ūkininkas gauna iš 
rinkos, įskaitant bet kokios formos viešąją 
paramą, suma, atskaičius gamybos 
sąnaudas.

Or. fr

Pakeitimas 3748
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalies b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) papildomos ūkininko patirtos 
išlaidos ūkininko produkcijos 
nuostoliams, patirtiems įvykus nelaimei 
dėl kurios sunaikinama didesnė kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos 
dalis, kaip apibrėžta a punkte, sumažinti;

Or. fr
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Pakeitimas 3749
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalies c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ūkininko patirtos išlaidos ir 
nuostoliai, susiję su priemonėmis, kurių 
imamasi kovojant su gyvūnų ligomis ir 
augalų kenkėjais;

Or. fr

Pakeitimas 3750
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, 
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalies d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) ekologiniu ūkininkavimu 
užsiimančių ūkininkų nuostoliai patirti 
dėl išorės taršos, už kurią jie neatsakingi;

Or. fr

Pakeitimas 3751
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nuostoliai, sudarantys bent 20 % 
per pastaruosius trejus metus ūkininko 
sukurtos vidutinės metinės produkcijos 
arba gautų vidutinių metinių pajamų, 
arba jo per trejus metus sukurtos metinės 
produkcijos, apskaičiuotos remiantis 
praėjusių penkerių metų duomenimis, 
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neatsižvelgiant į didžiausią vertę ir 
mažiausią vertę.

Or. en

Pakeitimas 3752
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3753
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3754
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių skiriama parama 6. Valstybių narių skiriama parama 
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turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

turi būti ne didesnė kaip 60 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 3755
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 80 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 3756
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 80 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. en

Pakeitimas 3757
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų 

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

Or. en

Pakeitimas 3758
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 70 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

6. Valstybių narių skiriama parama 
turi būti ne didesnė kaip 80 % tinkamų 
finansuoti išlaidų.

Or. it

Pakeitimas 3759
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina, kad 
taikant šiame straipsnyje numatytas 
intervencines priemones kartu su kitomis 
viešosiomis arba privačiosiomis rizikos 
valdymo sistemomis, būtų išvengta 
kompensacijos permokos.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3760
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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7. Valstybės narės užtikrina, kad 
taikant šiame straipsnyje numatytas 
intervencines priemones kartu su kitomis 
viešosiomis arba privačiosiomis rizikos 
valdymo sistemomis, būtų išvengta 
kompensacijos permokos.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3761
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės, kurios diegia 
nacionalines draudimo sistemas arba jau 
naudojasi jomis prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui, gali naudotis šiame 
straipsnyje nurodytomis priemonėmis 
tam, kad būtų apdrausta rizika, kuriai 
netaikomos tos sistemos.

Or. es

Pakeitimas 3762
Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės gali susilaikyti 
nuo naujos paramos rizikos valdymo 
priemonėms, nustatytoms šiuo straipsniu, 
skyrimui, jeigu atlikus SSGG analizę 
matyti, kad tokia parama nėra būtina.

Or. en



AM\1171747LT.docx 63/183 PE631.986v01-00

LT

Pakeitimas 3763
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70a straipsnis

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
strategijos pagal iniciatyvą LEADER

1. Valstybės narės įgyvendina 
bendruomenės inicijuotas vietos plėtros 
strategijas pagal iniciatyvą LEADER, 
laikydamosi 2013 m. gruodžio 17 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1303/2013 32–35 
straipsnių nuostatų ir juose nustatytų 
reikalavimų.

2. Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros 
strategijos rengiamos ir įgyvendinamos 
tam tikroje kaimo vietovėje, pasitelkus į 
vietos veiklos grupę pagal EŽŪFKP 
susibūrusius visus viešojo ir privačiojo 
sektoriaus subjektus, ir valdomos pagal 
iniciatyvos LEADER metodikos principus 
ir vadovaujančiųjų institucijų bei 
mokėjimo agentūrų deleguotuosius 
standartus.

3. Valstybės ne mažiau kaip 5 % 
nacionalinių lėšų iš kaimo plėtrai skirtų 
fondų skiria panaudoti įgyvendinant 
bendruomenės inicijuotas vietos plėtros 
strategijas pagal iniciatyvą LEADER.

4. Valstybės narės bendruomenės 
inicijuotoms vietos plėtros strategijoms 
pagal iniciatyvą LEADER įgyvendinti gali 
teikti paramą, kurią sudaro:

a) LEADER pradžios priemonių paketas, 
skirtas vietos bendruomenėms, 
netaikiusioms šios iniciatyvos 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiu. Šį 
paketą sudaro parama gebėjimams 
stiprinti ir mažiems bandomiesiems 
projektams. Įgyvendinant LEADER 
pradžios priemonių paketą teikiamai 
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paramai netaikoma sąlyga pateikti pagal 
iniciatyvą LEADER vykdomą vietos 
plėtros strategiją;

b) parama valstybėje narėje vykdomo 
bendradarbiavimo projektams (teritorinis 
bendradarbiavimas) arba 
bendradarbiavimo projektams, kuriuose 
dalyvauja įvairių valstybių narių 
teritorijos arba trečiųjų šalių teritorijos 
(tarptautinis bendradarbiavimas);

c) parengiamoji techninė parama 
teritorinio ar tarptautinio 
bendradarbiavimo projektams, jeigu 
vietos veiklos grupės gali įrodyti, kad yra 
numačiusios įgyvendinti konkretų 
projektą.

Or. es

Pakeitimas 3764
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
71 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 bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
bendradarbiavimo paramą, kurios lėšomis 
būtų rengiami ir įgyvendinami veiklos 
grupių projektai, susiję su 114 straipsnyje 
nurodyta Europos žemės ūkio našumo ir 
tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes, įskaitant gamintojų kooperatyvus 
ir grupes, kurie pripažįstami Reglamentu 
(ES) Nr. 1151/2012, įskaitant paslaugas, 
kuriomis siekiama stiprinti ryšį tarp 
ūkininkų ir rinkų.
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Or. en

Pakeitimas 3765
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
71 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 bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų :
a) rengiami ir įgyvendinami veiklos grupių 
veiksmai, , susiję su 114 straipsnyje 
nurodyta Europos žemės ūkio našumo ir 
tvarumo inovacijų partneryste, ir būtų 
rengiama ir įgyvendinama Reglamento 
(ES) [BNR] 26 straipsnyje nurodyta 
bendruomenės inicijuota vietos plėtra pagal 
iniciatyvą LEADER;
b) skatinama taikyti kokybės sistemas ir 
tai, kad ūkininkai jomis naudotųsi;
c) skatinamos gamintojų organizacijos ar 
gamintojų grupės;
d) skatinamas kitų rūšių 
bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 3766
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
71 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 bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes, įskaitant pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1151/2012 pripažįstamas gamintojų 
grupes, arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

Or. es

Pakeitimas 3767
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
71 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 bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, 
taip pat skatinama taikyti kokybės 
sistemas, kurti gamintojų organizacijas ar 
gamintojų grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

Or. it
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Pagrindimas

Programa LEADER, kurios ypatumai visiškai kitokie nei 71 straipsnyje aptariamų iniciatyvų, 
turi būti atsieta nuo bendradarbiavimo. Įgyvendinant „Leader“ metodą reikia atsižvelgti į 
vietos poreikius ir galimybes ir atitinkamus socialinius bei kultūrinius ypatumus, taip pat 
numatyti struktūrinius pokyčius, formuoti bendruomenių gebėjimus ir skatinti inovacijų 
diegimą.

Pakeitimas 3768
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
71 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 bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes, įskaitant gamintojų grupes, kurios 
pripažįstamos Reglamentu (ES) 
Nr. 1151/12, arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 3769
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
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sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota su 
žemės ūkio veikla susijusi vietos plėtra 
pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sutelkti ERPG lėšas su žemės ūkio veikla susijusiai vietos plėtrai.

Pakeitimas 3770
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės suteikia paramą 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER. 
Valstybės narės, pasinaudodamos 
EŽŪFKP, gali suteikti paramą 
veiksmams, kuriais prisidedama prie 
vieno ar daugiau 6 straipsnyje nustatytų 
tikslų įgyvendinimo, taip pat ir 
nesilaikydamos IV skyriaus 1 skirsnyje 
numatytų galimybių. Nusprendus 
patvirtinti vietos plėtros strategiją taip pat 
turi būti patvirtinti su ja susiję veiksmai.

Or. it
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Pakeitimas 3771
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent 
du subjektai ir kuris padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent 
du subjektai, iš kurių bent vienas užsiima 
žemės ūkio produkcijos veikla, ir kuris 
padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3772
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent 
du subjektai ir kuris padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti ir 
tęsti jau vykdomą bendradarbiavimą, 
kuriame dalyvauja bent du subjektai ir 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Su bendradarbiavimu susijusiomis intervencinėmis priemonėmis reikėtų remti ne tik tokių 
struktūrų kūrimą, bet ir teikti paramą jau esančioms struktūroms. Taip jos galėtų lengviau 
prisitaikyti prie rinkos iššūkių, naudotis galimybėmis ir toliau investuoti.

Pakeitimas 3773
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Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad skatintų plėtoti 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja bent 
du subjektai ir kuris padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti bent vieno iš 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų.

Or. nl

Pakeitimas 3774
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 
dalies c punktą, pirminių gamintojų 
pozicija maisto tiekimo grandinėje gali 
būti stiprinama taip pat pasitelkiant 
bendradarbiavimo formas siekiant 
užtikrinti teisingą pridėtinės vertės 
paskirstymą, suteikiant finansinių išteklių 
ir paskatų, kurių reikia siekiant kurti ir 
plėtoti ekonomines vertikaliąsias ir 
horizontaliąsias organizacijas, kaip antai 
gamintojų organizacijas, kooperatyvus ir 
jų asociacijas bei tarpšakines 
organizacijas, siekiant kovoti su 
nesąžininga ir piktnaudžiaujamojo 
pobūdžio prekybos praktika maisto 
tiekimo grandinėje, taip padidinant 
skaidrumą rinkose ir taikant krizių 
prevencijos priemones.

Or. it
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Pakeitimas 3775
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visų pirma atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 
dalies c punktą, pirminių gamintojų 
pozicija maisto tiekimo grandinėje gali 
būti stiprinama taip pat pasitelkiant 
bendradarbiavimo formas siekiant 
užtikrinti teisingą pridėtinės vertės 
paskirstymą, suteikiant finansinių išteklių 
ir paskatų, kurių reikia siekiant kurti ir 
plėtoti ekonomines vertikaliąsias ir 
horizontaliąsias organizacijas, kaip antai 
gamintojų organizacijas, kooperatyvus ir 
jų asociacijas bei tarpšakines 
organizacijas, siekiant kovoti su 
nesąžininga ir piktnaudžiaujamojo 
pobūdžio prekybos praktika maisto 
tiekimo grandinėje, taip padidinant 
skaidrumą rinkose ir taikant krizių 
prevencijos priemones.

Or. it

Pakeitimas 3776
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais būtinais 
bendradarbiavimo aspektais susijusias 
išlaidas, įskaitant su dalyvavimu ES 
kokybės sistemoje susijusias sertifikavimo 
išlaidas.



PE631.986v01-00 72/183 AM\1171747LT.docx

LT

Or. es

Pakeitimas 3777
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais būtinais 
bendradarbiavimo aspektais susijusias 
išlaidas, įskaitant su dalyvavimu ES 
kokybės sistemoje susijusias sertifikavimo 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 3778
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais būtinais 
bendradarbiavimo aspektais susijusias 
išlaidas, įskaitant su dalyvavimu ES 
kokybės sistemoje susijusias sertifikavimo 
išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 3779
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas, įskaitant 
paskatas kurti naujas gamintojų 
organizacijas.

Or. en

Pakeitimas 3780
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusią paramą.

Or. pl

Pakeitimas 3781
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusias išlaidas.

3. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti su visais bendradarbiavimo 
aspektais susijusią paramą.

Or. pl

Pakeitimas 3782
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali skirti paramą 
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos 
bendradarbiavimo ir įgyvendinamų 
projektų ir veiksmų išlaidos, arba gali 
apmokėti tik bendradarbiavimo išlaidas, o 
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių 
intervencinių priemonių, nacionalinių arba 
Sąjungos paramos priemonių lėšas.

4. Valstybės narės gali skirti paramą 
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos 
bendradarbiavimas ir įgyvendinami 
projektai ir veiksmai, arba gali apmokėti 
tik paramą bendradarbiavimui, o 
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių 
intervencinių priemonių, nacionalinių arba 
Sąjungos paramos priemonių lėšas.

Or. pl

Pakeitimas 3783
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės gali skirti paramą 
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos 
bendradarbiavimo ir įgyvendinamų 
projektų ir veiksmų išlaidos, arba gali 
apmokėti tik bendradarbiavimo išlaidas, o 
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių 
intervencinių priemonių, nacionalinių arba 
Sąjungos paramos priemonių lėšas.

4. Valstybės narės gali skirti paramą 
kaip bendrą sumą, kuria apmokamos 
bendradarbiavimas ir įgyvendinami 
projektai ir veiksmai, arba gali apmokėti 
tik paramą bendradarbiavimui, o 
projektams įgyvendinti naudoti kitų rūšių 
intervencinių priemonių, nacionalinių arba 
Sąjungos paramos priemonių lėšas.

Or. pl

Pakeitimas 3784
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės gali skirti kokybės 
sistemoms, gamintojų organizacijoms ar 
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grupėms arba kitų formų 
bendradarbiavimui skatinti skirtą paramą 
kaip vienkartines išmokas. Parama 
neviršija IXb priede nurodytos didžiausios 
sumos.

Or. fr

Pakeitimas 3785
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei parama skiriama kaip bendra 
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi Sąjungos taisyklių ir 
reikalavimų, susijusių su panašiais 
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių 
intervencinės priemonės. Ši dalis 
netaikoma Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER.

5. Jei parama skiriama kaip bendra 
suma, valstybės narės užtikrina, kad būtų 
laikomasi Sąjungos taisyklių ir 
reikalavimų, susijusių su panašiais 
veiksmais, kuriems taikomos kitų rūšių 
intervencinės priemonės.

Or. it

Pagrindimas

Programa LEADER, kurios ypatumai visiškai kitokie nei 71 straipsnyje aptariamų iniciatyvų, 
turi būti atsieta nuo bendradarbiavimo. Įgyvendinant „Leader“ metodą reikia atsižvelgti į 
vietos poreikius ir galimybes ir atitinkamus socialinius bei kultūrinius ypatumus, taip pat 
numatyti struktūrinius pokyčius, formuoti bendruomenių gebėjimus ir skatinti inovacijų 
diegimą.

Pakeitimas 3786
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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6a. Valstybės narės neteikia paramos 
intervencinėms priemonėms, kurias 
taikant yra pavojaus, kad kils neigiamų 
padarinių aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų skirti finansavimo žemės ūkio veiklos intensyvinimui.

Pakeitimas 3787
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
pensinio amžiaus.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
pensinio amžiaus, arba išimtiniais atvejais 
– ūkininkams, kurie labai greitai sulauks
pensinio amžiaus.

Or. nl

Pakeitimas 3788
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
pensinio amžiaus.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu drauge siekiant tikslo 
skatinti kartų kaitą ūkio lygmeniu, 
valstybės narės gali skirti paramą tik 
ūkininkams, sulaukusiems nacionalinės 
teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus.

Or. en
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Pagrindimas

Šią bendradarbiavimo formą reikėtų suvokti kaip būdą prisidėti siekiant tikslo, kad vyktų 
kartų kaita, ir atitinkamai ją taikyti.

Pakeitimas 3789
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
pensinio amžiaus.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu drauge siekiant tikslo 
skatinti kartų kaitą ūkio lygmeniu, 
valstybės narės gali skirti paramą tik 
ūkininkams, sulaukusiems nacionalinės 
teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus.

Or. en

Pakeitimas 3790
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
pensinio amžiaus.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu drauge siekiant tikslo 
skatinti kartų kaitą ūkio lygmeniu, 
valstybės narės gali skirti paramą tik 
ūkininkams, sulaukusiems nacionalinės 
teisės aktuose nustatyto pensinio amžiaus.

Or. en

Pakeitimas 3791
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 7 dalis



PE631.986v01-00 78/183 AM\1171747LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, 
sulaukusiems nacionalinės teisės aktuose 
nustatyto pensinio amžiaus.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, išėjusiems į 
pensiją ne mažiau kaip prieš penkerius 
metus, kaip nustatyta nacionalinės teisės 
aktuose.

Or. fr

Pakeitimas 3792
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės gali 
skirti paramą tik ūkininkams, sulaukusiems 
nacionalinės teisės aktuose nustatyto 
pensinio amžiaus.

7. Jei bendradarbiavimas susijęs su 
ūkio paveldėjimu, valstybės narės, 
siekdamos skatinti kartų kaitą gali skirti 
paramą ūkininkams, sulaukusiems 60 metų
amžiaus.

Or. pt

Pakeitimas 3793
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Iš su ūkio paveldėjimu susijusio 
bendradarbiavimo, vykdomo teikiant 
paramą į pensiją išėjusiems ūkininkams, 
galiausiai naudos turi gauti ir jaunieji 
ūkininkai.

Or. en
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Pagrindimas

Šią bendradarbiavimo formą reikėtų suvokti kaip būdą prisidėti siekiant tikslo, kad vyktų 
kartų kaita, ir atitinkamai ją taikyti.

Pakeitimas 3794
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Įgyvendinant 1 dalyje nurodyta 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą 
pagal iniciatyvą LEADER visų pirma turi 
aktyviai dalyvauti ūkiai ir (arba) 
miškininkystės ūkiai.

Or. it

Pakeitimas 3795
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
71 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

71a straipsnis

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės 
sistemoms skirtos potemių programos

Valstybės narės gali parengti potemės 
programą, skirtą Reglamente 
Nr. 1151/2012 nurodytoms žemės ūkio 
produktų kokybės sistemoms ir 
atitinkančią 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus tikslus.

Or. es

Pakeitimas 3796



PE631.986v01-00 80/183 AM\1171747LT.docx

LT

Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
72 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 keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą pavienių žemės ūkio ir 
miškininkystės ūkių bei kaimo verslo 
įmonių ar jų asociacijų keitimuisi 
aplinkos ir klimato apsaugos žiniomis ir 
informacija.

Or. it

Pakeitimas 3797
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
72 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 keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, 
miškininkystės, įskaitant agrarinę 
miškininkystę, ir kaimo verslo sričių 
žiniomis ir informavimo paramą.

Or. en

Pakeitimas 3798
Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paolo De Castro, Eric Andrieu, Mairead McGuinness, 
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, 
miškininkystės, kaimo verslo ir pažangiųjų 
kaimų sričių žiniomis ir informavimo 
paramą.

Or. en

Pakeitimas 3799
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
72 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 keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, 
miškininkystės, agrarinės miškininkystės
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

Or. en

Pakeitimas 3800
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
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strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žiniomis ir informavimo 
paramą.

Or. en

Pakeitimas 3801
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
72 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 keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
keitimosi žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

Or. en

Pakeitimas 3802
Othmar Karas, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, rengti planus ir tyrimus,
keistis žiniomis bei informacija ir jas 
platinti, išlaidas.

Or. de
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Pagrindimas

Suteikiama galimybė naudojantis šios rūšies intervencine priemone rengti planus ir tyrimus 
(pvz., kaimų atnaujinimo ir gamtos apsaugos srityse arba miškotvarkos planus).

Pakeitimas 3803
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
visų pirma jaunųjų ūkininkų, kuris 
padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

Or. it

Pakeitimas 3804
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės ir 
ES apmoka kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

Or. en
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Pakeitimas 3805
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų ir kuriuo skatinama diegti 
inovacijas, užtikrinti prieigą prie mokymo 
ir konsultacijų, keistis žiniomis bei 
informacija ir jas platinti, išlaidas.

2. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
gali apmokėti kiekvieno susijusio veiksmo, 
kuris padeda siekti bent vieno iš 6 
straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų ir 
kuriuo skatinama diegti inovacijas, 
užtikrinti mokymą ir konsultacijas, keistis 
žiniomis bei informacija ir jas platinti, 
išlaidas.

Or. nl

Pakeitimas 3806
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 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. Ši viršutinė įnašo riba gali būti 
padidinta jeigu priemonės yra susijusios 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nustatytais konkrečiais tikslais.

Or. en

Pakeitimas 3807
Elsi Katainen, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Valstybių narių skiriama parama turi būti 
ne didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Valstybės narės gali teikti paramą iki
100 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius ribą, pagal kurią parama negali būti didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
būtų apribotas paramos keitimuisi žiniomis naudojimas. Tam tikrais atvejais, pvz., kalbant 
apie konsultacijas ir informavimo projektus, būtina taikyti aukštesnį paramos lygį. Ūkiai, 
kuriems, pvz., reikia konsultacijų aplinkos apsaugos klausimais, gali atsidurti padėtyje, kai 
negali ar nenori mokėti už konsultacijas, nors konsultacijos būtų būtinos jų tikslams 
įgyvendinti.

Pakeitimas 3808
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 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 100 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti išlaikyta galimybė skirti iki 100 % paramą tam tikriems veiksmams, susijusiems su 
kaimo plėtros intervencinėmis priemonėmis (keitimusi žiniomis ir informavimu), pavyzdžiui, 
inovacijoms skatinti, mokymui, technologijų perdavimui ar kitiems veiksmams (tokią paramą 
buvo galima skirti iki 2014–2020 m. laikotarpio), nes šie veiksmai yra kompleksinio tikslo 
modernizuoti sektorių dalis.

Pakeitimas 3809
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

ne didesnė kaip 100 % tinkamų finansuoti 
išlaidų.

Or. nl

Pagrindimas

Tam tikroms dalims, pavyzdžiui, mokymui ir konsultacijoms, gali prireikti 100 % paramos 
planuojamiems rezultatams pasiekti.

Pakeitimas 3810
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Parama turi būti ne didesnė kaip 100 %
tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kokios svarbios šios rūšies intervencinės priemonės, kurios bus privalomos 
valstybėms narėms, paramos norma turėtų siekti 100 %.

Pakeitimas 3811
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 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. hr

Pakeitimas 3812
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Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 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. it

Pakeitimas 3813
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės gali padengti 100 % 
tinkamų finansuoti išlaidų.

Or. es

Pakeitimas 3814
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais 
atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo 
paslaugos, valstybės narės gali skirti 
paramą kaip fiksuotąją sumą, kuri neturi 
viršyti 200 000 EUR.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 3815
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais 
atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo 
paslaugos, valstybės narės gali skirti 
paramą kaip fiksuotąją sumą, kuri neturi 
viršyti 200 000 EUR.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais 
atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo 
paslaugos arba keičiamasi žiniomis 
ekologinių arba skatinimo sistemų srityje, 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuotąją sumą, kuri neturi viršyti 
200 000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 3816
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais 
atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo 
paslaugos, valstybės narės gali skirti 
paramą kaip fiksuotąją sumą, kuri neturi 
viršyti 200 000 EUR.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, tais 
atvejais, kai kuriamos ūkių konsultavimo 
paslaugos, valstybės narės gali skirti 
paramą kaip fiksuotąją sumą, nurodytą 
IXb priede.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti nuorodą į IXb priedą, iš naujo pasiūlytą siekiant užtikrinti 
bendro pobūdžio taisykles ir nustatyti didžiausias bendradarbiavimo priemonių sumas. Tik 
dėl nuoseklumo straipsnyje jau nurodyta suma perkeliama į susijusį priedą.

Pakeitimas 3817
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 3 dalies, 
atokiausiuose regionuose ir kitais tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės, 
siekdamos šio reglamento 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, gali taikyti 
didesnę normą arba skirti didesnę sumą, 
nei nustatyta toje dalyje.

4. Nukrypdamos nuo 3 dalies, 
atokiausiuose regionuose ir kitais tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės, 
siekdamos šio reglamento 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, gali taikyti 
didesnę normą arba skirti didesnę sumą, 
nei nustatyta toje dalyje. Būtina taikyti 
didesnę normą arba skirti didesnę sumą 
šiame straipsnyje nustatytoms 
intervencinėms priemonėms, skirtoms 
jauniesiems ūkininkams, nurodytiems šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies e punkte.

Or. it

Pakeitimas 3818
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 3 dalies, 
atokiausiuose regionuose ir kitais tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės, 
siekdamos šio reglamento 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, gali taikyti 
didesnę normą arba skirti didesnę sumą, 
nei nustatyta toje dalyje.

4. Nukrypdamos nuo 3 dalies, 
atokiausiuose regionuose, mažosiose Egėjo 
jūros salose ir kitais tinkamai pagrįstais 
atvejais valstybės narės, siekdamos šio 
reglamento 6 straipsnyje nurodytų 
konkrečių tikslų, gali taikyti didesnę normą 
arba skirti didesnę sumą, nei nustatyta toje 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 3819
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nukrypdamos nuo 3 dalies, 4. Nukrypdamos nuo 3 dalies, 
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atokiausiuose regionuose ir kitais tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės, 
siekdamos šio reglamento 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, gali taikyti 
didesnę normą arba skirti didesnę sumą, 
nei nustatyta toje dalyje.

vietovėse, kuriose esama gamtinių kliūčių 
ir atokiausiuose regionuose ir kitais 
tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės, 
siekdamos šio reglamento 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, gali taikyti 
didesnę normą arba skirti didesnę sumą, 
nei nustatyta toje dalyje.

Or. en

Pakeitimas 3820
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei parama skiriama ūkių 
konsultavimo paslaugų kūrimui, valstybės 
narės užtikrina, kad paramos teikimo laikas 
būtų ribotos trukmės.

5. Jei parama skiriama ūkių 
konsultavimo paslaugų kūrimui, plėtrai ir 
tobulinimui, valstybės narės užtikrina, kad 
paramos teikimo laikas būtų ribotos 
trukmės.

Or. es

Pakeitimas 3821
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Ūkių konsultavimo paslaugos 
apima ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant 
pateikiama naujausia atliekant 
mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas 
gauta technologinė ir mokslinė 
informacija. Šis veiksmas visų pirma 
apima šias sritis:

– paramą inovacijoms ir susijusiems 
gamybos sistemų, ypač skaitmeninio 
ūkininkavimo, ekonominių rezultatų 
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optimizavimo metodams;

– aplinkos tvarumą;

– gyvūnų gerovę.

Or. en

Pakeitimas 3822
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72a straipsnis

Kova su gyventojų skaičiaus mažėjimu ir 
socialinės bei ekonominės struktūros 

atgaivinimas

1. Parama pagal šią priemonę teikiama 
retai apgyvendintose vietovėse, vietovėse, 
kuriose akivaizdžiai mažėja gyventojų 
skaičius ar kurioms gresia toks 
mažėjimas, arba vietovėse, kurių 
socialinės ir ekonominės struktūros 
akivaizdžiai nyksta, laikantis teritorinių 
statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUT 
3) ir, prireikus, kiekvienos valstybės narės 
atlikto suskirstymo į ketvirto ar penkto 
lygio vienetus pagal 2017 m. gruodžio 
12 d. Reglamento 2017/2391 4 straipsnio 
1 dalį.

2. Parama teikiama šiems veiksmams:

a) kaimo vietovių savivaldybių bei kaimų 
ir jų pagrindinių paslaugų plėtros 
planams ir su „Natura 2000“ teritorijomis 
bei kitomis didelės gamtinės vertės 
vietovėmis susijusiems apsaugos ir 
valdymo planams rengti ir atnaujinti;

b) konsultacijų ir priėmimo 
infrastruktūrai diegti ir veiksmams, 
kuriais siekiama išlaikyti gyventojų 
skaičių nustatytose kaimo vietovėse arba, 
prireikus, pritraukti naujų gyventojų į šias 
vietoves, įgyvendinti;
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c) investicijoms į visų rūšių mažos 
apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą 
arba plėtimą, įskaitant investicijas į 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir 
energijos taupymą;

d) plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai, visų 
pirma jos kūrimui, gerinimui ir plėtimui, 
pasyviajai plačiajuosčio ryšio 
infrastruktūrai, prieigos prie 
plačiajuosčio ryšio bei viešųjų e. valdžios 
paslaugų suteikimui;

e) investicijoms į kaimo gyventojams 
skirtų pagrindinių vietos paslaugų, 
įskaitant laisvalaikio ir kultūros 
paslaugas, ir susijusios infrastruktūros 
kūrimą, gerinimą arba plėtimą;

f) viešojo naudojimo investicijoms į 
laisvalaikio infrastruktūrą, turistų 
informavimą ir mažos apimties turizmo 
infrastruktūrą;

g) tiriamosioms studijoms ir investicijoms, 
susijusioms su kaimų, kaimo 
kraštovaizdžių ir didelės gamtinės vertės 
vietovių kultūrinio ir gamtos paveldo 
išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu, 
įskaitant susijusius socialinius bei 
ekonominius aspektus, taip pat 
informuotumo aplinkosaugos srityje 
didinimo veiklai;

h) investicijoms, kuriomis siekiama 
perkelti veiklą ir pertvarkyti kaimo 
gyvenvietėse arba netoli jų esančius 
pastatus ar patalpas, kad būtų pagerinta 
gyvenimo kokybė gyvenvietėse arba 
padidintas jų aplinkosauginis 
veiksmingumas.

3. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tik mažos apimties infrastruktūrai, kaip 
apibrėžta kiekvienos valstybės narės 
programoje. 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 nustatomi 
aiškūs kriterijai, užtikrinantys paramos 
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pagal kitas Sąjungos priemones 
papildomumą.

4. 2 dalyje nurodytos investicijos atitinka 
reikalavimus paramai gauti, jei atitinkami 
veiksmai įgyvendinami pagal kaimo 
vietovių savivaldybių ir kaimų darnaus 
vystymosi programas ar planus, vykdomus 
tose savivaldybėse ir kaimuose, prireikus 
jos taip pat atitinka tinkamas vietos 
plėtros strategijas.

Or. es

Pakeitimas 3823
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72a straipsnis

Pažangiųjų kaimų strategijos kūrimas

1. Siekdamos skatinti skaitmeninimą ir 
inovacijas, sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai, socialinei įtraukčiai ir 
užimtumui kaimo vietovėse, valstybės 
narės savo BŽŪP strateginiuose planuose 
sukuria ir įgyvendina Pažangiųjų kaimų 
strategiją atsižvelgdamos į 64 straipsnio a, 
b, d, e, g ir h punktuose nurodytas 
intervencinių priemonių rūšis ir 
elementus, kuriais užtikrinamas 
modernizavimas ir strategijos, nurodomi 
102 skyriuje.

2. Be ankstesnėje dalyje nurodytų 
intervencinių priemonių, valstybės narės 
turėtų itin atsižvelgti į priemones, 
kuriomis sprendžiami šie klausimai kaimo 
vietovėse:

a) kaimo ekonomikos skaitmeninimas;

b) tikslusis žemės ūkis;

c) skaitmeninių platformų kūrimas;
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d) kaimo judumas;

e) socialinės inovacijos;

f) pažangiųjų elektros energijos sistemų, 
tinklų, energijos kaupimo vietos lygmeniu 
sistemų kūrimas, taip pat energetikos 
srities kooperatyvų kūrimo rėmimas.

3. Valstybės narės itin atidžiai atsižvelgia į 
koordinavimą tarp EŽŪFKP ir kitų 
Europos struktūrinių ir investicijų fondų, 
kaip nustatyta 98 straipsnio d dalies iii 
punkte.

4. Valstybės narės savo Pažangiųjų kaimų 
strategiją gali įtraukti į bendruomenės 
inicijuotos vietos plėtros strategijas, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) Nr. 2018/xxxx 
(naujojo BNR) 25 straipsnio c punkte.

Or. en

Pakeitimas 3824
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72a straipsnis

Teminė žemės ūkio produktų ir maisto 
produktų kokybės sistemos paprogramė

Valstybės narės savo strateginiuose 
planuose gali sukurti teminę žemės ūkio 
produktų ir maisto produktų

kokybės sistemos paprogramę. Šia 
paprograme siekiama 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3825
Ivan Jakovčić
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Pasiūlymas dėl reglamento
72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72a straipsnis

Teminė žemės ūkio produktų ir maisto 
produktų kokybės sistemos paprogramė

Valstybės narės savo strateginiuose 
planuose gali sukurti teminę žemės ūkio 
produktų ir maisto produktų kokybės 
sistemos paprogramę. Šia paprograme 
siekiama 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3826
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72a straipsnis

Kaimo vietovių moterims skirtos 
priemonės

Valstybės narės į savo strateginius planus 
įtraukia teminę paprogramę, skirtą kaimo 
vietovių moterims. Šia paprograme turi 
būti siekiama 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų tikslų.

Or. es

Pakeitimas 3827
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
72 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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72a straipsnis

Priemonės, kuriomis sudaromos 
palankios sąlygos kaimo vietovių 

moterims

Valstybės narės į savo strateginius planus 
gali įtraukti teminę paprogramę, skirtą 
sudaryti palankias sąlygas kaimo vietovių 
moterims. Šia paprograme turi būti 
siekiama 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
tikslų.

Or. en

Pakeitimas 3828
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
70 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72b straipsnis

Moterų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje 
ir kaimo verslo kūrimas

1. Tam, kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, valstybės 
narės, laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų ir savo BŽŪP strateginiuose 
planuose patikslintų sąlygų, gali skirti 
jaunųjų ūkininkų įsisteigimo ir kaimo 
verslo kūrimo paramą.

2. Su šia intervencinių priemonių rūšimi 
susijusią paramą valstybės narės gali 
skirti tik tam, kad padėtų:

a) moterims įsisteigti žemės ūkio ar 
gyvulininkystės sektoriuje kaip 
savininkėms, bendrosios nuosavybės 
dalininkėms arba žemės ūkio verslo ar 
kooperatyvų akcininkėms, atsižvelgiant į 
jų turimą akcinio kapitalo dalį;

b) kurti kaimo verslą, susijusį su žemės 
ūkiu, gyvulininkyste ir miškininkyste, 
arba įvairinti pajamas vykdant papildomą 
veiklą;
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c) kurti ne žemės ūkio verslą kaimo 
vietovėse, kurios įtrauktos į vietos plėtros
strategijas.

3. Valstybės narės nustato verslo plano 
pateikimo sąlygas ir turinį.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neviršija 
didžiausios 100 000 EUR sumos ir gali 
būti derinama su finansinėmis 
priemonėmis.

Or. es

Pakeitimas 3829
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
72 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

72b straipsnis

Parama, kuria siekiama išvengti žalos dėl 
plėšrūnų užpuolimų ir ją sušvelninti

1. Valstybės narės, laikydamosi šiame 
straipsnyje nustatytų sąlygų, gali padėti 
diegti priemones, kuriomis siekiama 
apsaugoti gyvulininkystės ūkius ir 
pasėlius nuo plėšrūnų ar kitų rūšių 
gyvūnų užpuolimų ir kompensuoti 
gamintojams nuostolius, patirtus dėl šių 
užpuolimų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
visiškai arba iš dalies kompensuotos 
papildomos išlaidos ir pajamų nuostoliai, 
patiriami dėl prevencijos priemonių, arba 
dėl šių užpuolimų patirti gyvulių bandų ar 
pasėlių nuostoliai.

3. Valstybės narės nustato žalos rūšis ir 
prevencines priemones, kurioms taikoma 
2 dalyje numatyta kompensacija.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Sąjungoje labai padaugėjo saugomų plėšrūnų rūšių ar kitų gyvūnų rūšių, todėl jos 
dažniau užpuola gyvulius arba pasėlius, o dėl to kyla grėsmė daugelio ūkių ekonominiam 
gyvybingumui. Tikslinga kaimo plėtros skyriuje numatyti konkrečias intervencines priemones 
siekiant kovoti su šia problema.

Pakeitimas 3830
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija, regioniniu lygmeniu nustatytos 
institucijos, atsakingos už regioninio 
veiklos plano, kuriame numatytos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, valdymą 
ir vykdymą, arba kitos tarpinės institucijos, 
pasikonsultavusios su 111 straipsnyje 
nurodytu Stebėsenos komitetu, nustato 
atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį. Valstybės 
narės gali nuspręsti atrankos kriterijų 
netaikyti investicijų intervencinėms 
priemonėms, kurios aiškiai skirtos 
aplinkosaugos reikmėms arba kurios 
susijusios su atkūrimo veikla.

Or. it

Pakeitimas 3831
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

Nacionalinės ir, prireikus, regioninės 
BŽŪP strateginio plano vadovaujančiosios 
institucijos arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu, naujais ūkininkais, kaimo 
vietovių moterims skirtomis konkrečiomis 
priemonėmis ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Be to, pasikonsultavus su 
Stebėsenos komitetu, pasirinktinai galima 
įtraukti atrankos kriterijus, taikomus 65, 
66 ir 68 straipsniuose nurodytoms 
intervencinėms priemonėms. Atrankos 
kriterijais siekiama užtikrinti vienodas 
sąlygas pareiškėjams, geresnį finansinių 
išteklių naudojimą ir tikslingesnį paramos 
taikymą pagal intervencinių priemonių 
paskirtį.

Or. es

Pakeitimas 3832
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų ir naujų 
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įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

ūkininkų įsisteigimu ir kaimo verslo 
kūrimu, bendradarbiavimu, keitimusi 
žiniomis ir informavimu ir konkrečiomis 
priemonėmis, kuriomis sudaromos 
palankios sąlygos kaimo vietovių 
moterims. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį. Paramos 
gavėjai bus atrenkami remiantis 
kvietimais teikti paraiškas, taikant 
veiksmingus ekonominius, socialinius ir 
aplinkos kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 3833
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų ir naujų 
ūkininkų įsisteigimu ir kaimo verslo 
kūrimu, bendradarbiavimu, keitimusi 
žiniomis ir informavimu ir konkrečiomis 
priemonėmis, kuriomis sudaromos 
palankios sąlygos kaimo vietovių 
moterims. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį. Paramos 
gavėjai bus atrenkami taikant 
veiksmingus ekonominius, socialinius ir 
aplinkos kriterijus.
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Or. en

Pakeitimas 3834
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Esteban González Pons, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais 
siekiama užtikrinti vienodas sąlygas 
pareiškėjams, geresnį finansinių išteklių 
naudojimą ir tikslingesnį paramos 
taikymą pagal intervencinių priemonių 
paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir naujais ūkininkais, kaimo 
verslo kūrimu, bendradarbiavimu, 
keitimusi žiniomis ir informavimu bei 
kaimo vietovių moterims skirtomis 
konkrečiomis priemonėmis.

Or. es

Pakeitimas 3835
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
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įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
priemonėmis, skirtomis moterims kaimo 
vietovėse įgalinti, bendradarbiavimu, 
keitimusi žiniomis ir informavimu. 
Atrankos kriterijais siekiama užtikrinti 
vienodas sąlygas pareiškėjams, geresnį 
finansinių išteklių naudojimą ir tikslingesnį
paramos taikymą pagal intervencinių 
priemonių paskirtį.

Or. hr

Pakeitimas 3836
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano, kai tinka, 
įskaitant regionines kaimo plėtros 
programas, vadovaujančioji institucija 
arba kitos paskirtosios tarpinės institucijos, 
pasikonsultavusios su 111 straipsnyje 
nurodytu Stebėsenos komitetu, nustato 
atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

Or. it

Pakeitimas 3837
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija ir, kai taikytina, regioninės 
vadovaujančiosios institucijos arba kitos 
paskirtosios tarpinės institucijos, 
pasikonsultavusios su 111 straipsnyje 
nurodytu Stebėsenos komitetu, nustato 
atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

Or. pt

Pakeitimas 3838
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
gali nustatyti atrankos kriterijus arba kitus 
atrankos metodus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais arba 
kitais atrankos metodais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
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intervencinių priemonių paskirtį.

Or. pl

Pakeitimas 3839
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
gali nustatyti atrankos kriterijus arba kitus 
atrankos metodus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais arba 
kitais atrankos metodais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

Or. pl

Pakeitimas 3840
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 

Nacionalinė ir atitinkamais atvejais
regioninė BŽŪP strateginio plano 
vadovaujančioji institucija arba kitos 
paskirtosios tarpinės institucijos, 
pasikonsultavusios su 111 straipsnyje 
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intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

nurodytu Stebėsenos komitetu, nustato 
atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu numatoma, kad veiktų kelios vadovaujančiosios institucijos ir tai, kad BŽŪP 
strateginių planų regioninių skirsnių reglamentavimas ir valdymas būtų vykdomi regiono 
lygmeniu.

Pakeitimas 3841
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu ir konkrečiomis 
priemonėmis, kuriomis sudaromos 
palankios sąlygos kaimo vietovių 
moterims. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.



PE631.986v01-00 106/183 AM\1171747LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 3842
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
nevykdant jokių formų diskriminacijos 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

Or. en

Pakeitimas 3843
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 



AM\1171747LT.docx 107/183 PE631.986v01-00

LT

bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu ir technine parama. 
Atrankos kriterijais siekiama užtikrinti 
vienodas sąlygas pareiškėjams, geresnį 
finansinių išteklių naudojimą ir tikslingesnį 
paramos taikymą pagal intervencinių 
priemonių paskirtį.

Or. en

Pagrindimas

73 straipsnis skirtas veiksmų atrankai. 1 dalyje išvardijamos intervencinių priemonių rūšys, 
taikomos tais atvejais, kai atrankos kriterijai yra nustatomi pasikonsultavus su Stebėsenos 
komitetu. Kitoje dalyje nustatomos išimtys. Tačiau perskaičius visą straipsnį neaišku, ar 
techninę paramą reikėtų laikyti tokiu veiksmu, ar ne. Remiantis daugelio Vengrijos audito 
įstaigos ekspertų nuomone, dėl techninės paramos būtina konsultuotis su Stebėsenos komitetu.

Pakeitimas 3844
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis regionų lygmens intervencinių 
priemonių rūšimis: investicijomis, jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimu ir kaimo verslo 
kūrimu, bendradarbiavimu, keitimusi 
žiniomis ir informavimu. Atrankos 
kriterijais siekiama užtikrinti vienodas 
sąlygas pareiškėjams, geresnį finansinių 
išteklių naudojimą ir tikslingesnį paramos 
taikymą pagal intervencinių priemonių 
paskirtį.

Or. de
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Pakeitimas 3845
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atrinkdamos veiksmus, vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina planuojamų 
intervencinių priemonių poveikį klimatui, 
aplinkai ir biologinei įvairovei.

Or. en

Pakeitimas 3846
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti atrankos 
kriterijų netaikyti investicijų 
intervencinėms priemonėms, kurios 
aiškiai skirtos aplinkosaugos reikmėms 
arba kurios susijusios su atkūrimo veikla.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3847
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti atrankos 
kriterijų netaikyti investicijų 
intervencinėms priemonėms, kurios 
aiškiai skirtos aplinkosaugos reikmėms 

Išbraukta.



AM\1171747LT.docx 109/183 PE631.986v01-00

LT

arba kurios susijusios su atkūrimo veikla.

Or. en

Pakeitimas 3848
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti atrankos
kriterijų netaikyti investicijų 
intervencinėms priemonėms, kurios aiškiai 
skirtos aplinkosaugos reikmėms arba 
kurios susijusios su atkūrimo veikla.

Be to, valstybės narės taiko atrankos 
kriterijus investicijų intervencinėms 
priemonėms, kurios aiškiai skirtos 
aplinkosaugos reikmėms arba kurios 
susijusios su atkūrimo veikla.

Or. en

Pagrindimas

Visais atvejais reikia taikyti su aplinka susijusius atrankos kriterijus siekiant užtikrinti, kad 
būtų sudaromos vienodos sąlygos.

Pakeitimas 3849
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
tinkamai pagrįstais atvejais, kai dėl 
intervencinių priemonių rūšies pobūdžio 
nėra galimybės nustatyti atrankos 
kriterijų, vadovaujančioji institucija gali 
nustatyti kitą atrankos metodą, kuris, 
pasikonsultavus su Stebėsenos komitetu, 
apibūdinamas BŽŪP strateginiame plane.

Or. es
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Pakeitimas 3850
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali įdiegti kriterijus, 
taikomus rengiant ir įgyvendinant kaimo 
plėtros intervencines priemones, kad 
nebūtų taikomos sankcijos projektams, 
parengtiems kooperatyvų ar juridinių 
asmenų, įrodžiusių, jog yra sudarę 
gamintojų sąjungą ar organizaciją, dėl 
kurių intervencinių priemonių poveikis 
yra didesnis ir valdymas veiksmingesnis, 
taip pat kad šie projektai būtų skatinami.

Or. es

Pagrindimas

Es importante recalcar el valor de los proyectos colectivos como los de las cooperativas, que 
introducen una mayor eficiencia en la aplicación de las intervenciones, se simplifican los 
procedimientos y el control para la autoridad de control e implica, por la generación de 
economías de escala, un mayor impacto de las intervenciones. En la actualidad, muchos PDR 
penalizan los proyectos colectivos por la aplicación errónea y automática del criterio de 
dimensión, sin tener en cuenta que los proyectos cooperativos y colectivos implican la 
colaboración, organización y unión de muchas explotaciones que, en todo caso, no deberían 
ser penalizados sino incentivados.

Pakeitimas 3851
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos gavėjai gali būti atrenkami 
skelbiant kvietimus teikti paraiškas, 
kuriuos įgyvendinant taikomi 
ekonominio, socialinio ir aplinkosauginio 
veiksmingumo kriterijai, laikantis 6 
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straipsnyje numatytų tikslų.

Or. es

Pakeitimas 3852
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atrankos kriterijų galima 
nenustatyti veiksmams, kurie pagal 
programą „Horizontas 2020“ arba 
programą „Europos horizontas“ pažymėti 
pažangumo ženklu arba atrinkti pagal 
priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera 
su BŽŪP strateginiu planu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3853
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atrankos kriterijų galima 
nenustatyti veiksmams, kurie pagal 
programą „Horizontas 2020“ arba 
programą „Europos horizontas“ pažymėti 
pažangumo ženklu arba atrinkti pagal 
priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera 
su BŽŪP strateginiu planu.

4. Atrankos kriterijų galima 
nenustatyti veiksmams, kurie atrinkti pagal 
priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera 
su BŽŪP strateginiu planu.

Or. en

Pakeitimas 3854
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atrankos kriterijų galima 
nenustatyti veiksmams, kurie pagal 
programą „Horizontas 2020“ arba 
programą „Europos horizontas“ pažymėti 
pažangumo ženklu arba atrinkti pagal 
priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera 
su BŽŪP strateginiu planu.

4. Atrankos kriterijų galima 
nenustatyti veiksmams, kurie atrinkti pagal 
priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera 
su BŽŪP strateginiu planu.

Or. en

Pakeitimas 3855
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Nukrypstant nuo 5 straipsnio 
nuostatų, veiksmai, susiję su ankstyvąja 
medyno sodinukų priežiūra ir jaunų 
medynų priežiūra ekologiniais, apsaugos 
ir poilsio tikslais, gali būti atrenkami 
paramai tais atvejais, kai jie jau yra 
fiziškai baigti prieš valdžios institucijai 
pateikiant paraišką skirti finansavimą. 
Nereikalaujama, kad tokie veiksmai 
turėtų skatinamąjį poveikį, taip pat 
nemanoma, kad jie turėtų turėti tokį 
poveikį, jei:

i) taikant pagalbos schemą įtvirtinama 
teisė gauti pagalbą pagal objektyvius 
kriterijus ir toliau nepaliekant valstybei 
narei teisės spręsti savo nuožiūra; parama 
skiriama tik jei neišnaudotas pagalbos 
sistemai skirtas biudžetas;

ii) pagalbos sistema buvo priimta ir 
galiojo prieš paramos gavėjui patiriant 
tinkamas finansuoti išlaidas; ir

iii) pagalbos schema taikoma tik toms 
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vietovėms, kuriose naujas miškas 
sukuriamas laikantis nacionalinių teisės 
aktų, o apie kūrimą pranešta 
kompetentingai institucijai;

iv) pagalbos sistema taikoma tik 
priemonėms, kurios grindžiamos miško 
valdymo planu ar lygiaverčiu dokumentu.

Or. en

Pagrindimas

Miško intervencinėms priemonėms valstybės pagalbą reikėtų skirti tais atvejais, kai 
finansavimas suteikiamas įgyvendinus veiksmą, jei paramos gavėjas laikosi taikomų 
finansavimo kriterijų. Paramos gavėjui suteikiama paskata atlikti darbą, nes jis žino, kad 
vėliau galės gauti finansavimą.

Pakeitimas 3856
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) mokėjimus galutiniams gavėjams 
arba jų naudai paskolų ir investicijų į 
nuosavą kapitalą bei kvazinuosavą kapitalą 
atveju;

a) mokėjimus galutiniams gavėjams 
arba jų naudai paskolų ir investicijų į 
nuosavą kapitalą bei kvazinuosavą kapitalą 
atveju. Be to, galima numatyti, kad 
mokėjimai galutiniams gavėjams vykdomi 
tik siekiant prisidėti prie apyvartinio 
kapitalo tuo atveju, jeigu ūkininkams 
pakenkė labai nepalankūs klimato 
reiškiniai ir (arba) rinkos kainų krizė;

Or. es

Pakeitimas 3857
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies d punkte minimi valdymo 
mokesčiai grindžiami veiklos rezultatais. 
Jei kontroliuojantįjį fondą ir (arba) 
specialiuosius fondus valdantys subjektai 
pagal Reglamento (ES) [BNR] 53 
straipsnio 3 dalį atrenkami tiesiogiai 
skiriant sutartį, tiems subjektams sumokėtų 
valdymo išlaidų ir mokesčių sumai, kuri 
gali būti deklaruota kaip tinkamos 
finansuoti išlaidos, taikoma [ne didesnė 
kaip 5 %]visos BŽŪP strateginio plano 
įnašų, sumokėtų galutiniams gavėjams kaip 
paskolos ir investicijos į nuosavą ar 
kvazinuosavą kapitalą arba atidėtų, kaip 
susitarta garantijų sutartyse, sumos 
viršutinė riba.

Šios dalies d punkte minimi valdymo 
mokesčiai grindžiami veiklos rezultatais. 
Jei kontroliuojantįjį fondą ir (arba) 
specialiuosius fondus valdantys subjektai 
pagal Reglamento (ES) [BNR] 53 
straipsnio 3 dalį atrenkami tiesiogiai 
skiriant sutartį, tiems subjektams sumokėtų 
valdymo išlaidų ir mokesčių sumai, kuri 
gali būti deklaruota kaip tinkamos 
finansuoti išlaidos, taikoma [ne didesnė 
kaip 2%]visos BŽŪP strateginio plano 
įnašų, sumokėtų galutiniams gavėjams kaip 
paskolos ir investicijos į nuosavą ar 
kvazinuosavą kapitalą arba atidėtų, kaip 
susitarta garantijų sutartyse, sumos 
viršutinė riba.

Or. en

Pakeitimas 3858
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 5 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal šį straipsnį skiriamos lėšos 
nepanaudojamos arba yra grąžinamos iš 
finansinės priemonės, jas reikėtų išlaikyti 
tam, kad jas būtų galima panaudoti 
įgyvendinant BŽŪP strateginio plano 
kaimo plėtros dalį.

Or. en

Pakeitimas 3859
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
74 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

74 a straipsnis

Konkrečios finansinės priemonės

Vadovaujančiosios institucijos įsteigia 
finansines priemones teikiantį fondą, 
skirtą kreditų, suteikiamų šio reglamento 
4 straipsnio 1 dalies e punkte įvardytiems 
jauniesiems ūkininkams, garantijoms 
remti.

Valstybė narė gali skirti šiam fondui iki 
50 % intervencinėms priemonėms, 
kuriomis remiami jaunieji ūkininkai, 
skirtų asignavimų.

Valstybė narė gali taikyti šiame 
straipsnyje nustatytą finansinę priemonę 
kartu su šio reglamento 69 straipsnyje 
nustatyta parama.

Or. it

Pakeitimas 3860
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3861
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 3862
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3863
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

75 EŽŪFKP lėšų, skiriamų per 
„InvestEU“ fondą arba derinamų su 
„InvestEU“ fondo lėšomis, naudojimas

75 Galimas EŽŪFKP lėšų, skiriamų 
per „InvestEU“ fondą arba derinamų su 
„InvestEU“ fondo lėšomis, naudojimas

Or. en

Pagrindimas

Sistema „InvestEU“ ir finansinės priemonės ir toliau turėtų būti papildomos priemonės 
vykdant kaimo plėtrą, taikomos drauge su negrąžintinomis dotacijomis. Turime užtikrinti, kad 
sistema „InvestEU“ ir toliau būtų naudojamasi savanoriškai.

Pakeitimas 3864
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal Reglamento (ES) [BNR] 10 straipsnį 
ir šiame straipsnyje nustatytus 

Pagal Reglamento (ES) [BNR] 10 straipsnį 
ir šiame straipsnyje nustatytus 
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reikalavimus valstybės narės BŽŪP 
strateginiame plane gali nurodyti sumą, 
kuri bus skirta per „InvestEU“ fondą. 
Suma, skiriama per „InvestEU“ fondą, turi 
neviršyti 5 % viso EŽŪFKP asignavimo, 
išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. BŽŪP 
strateginiame plane turi būti išdėstyti 
„InvestEU“ biudžeto garantijų naudojimo 
motyvai.

reikalavimus valstybės narės BŽŪP 
strateginiame plane gali nurodyti sumą, 
kuri bus skirta per „InvestEU“ fondą. 
Suma, skiriama per „InvestEU“ fondą, turi 
neviršyti 5 % viso EŽŪFKP asignavimo, 
išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. 
Kalbant apie valstybes nares, kurios 
nusprendžia naudotis sistema 
„InvestEU“, BŽŪP strateginiame plane 
turi būti išdėstyti „InvestEU“ biudžeto 
garantijų naudojimo motyvai.

Or. en

Pagrindimas

Sistema „InvestEU“ ir finansinės priemonės ir toliau turėtų būti papildomos priemonės 
vykdant kaimo plėtrą, taikomos drauge su negrąžintinomis dotacijomis. Turime užtikrinti, kad 
sistema „InvestEU“ ir toliau būtų naudojamasi savanoriškai.

Pakeitimas 3865
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje 
nustatytas susitarimas dėl įnašo, susijęs su 
1 dalyje nurodyta ir partnerystės sutartyje 
skirta suma, nesudaromas iki 2021 m. 
gruodžio 31 d., valstybė narė, siekdama 
atitinkamą sumą panaudoti, pagal 107 
straipsnį pateikia prašymą iš dalies pakeisti 
BŽŪP strateginį planą.

Jei [„InvestEU“ reglamento] [9] straipsnyje 
nustatytas susitarimas dėl įnašo, susijęs su 
1 dalyje nurodyta ir partnerystės sutartyje 
skirta suma, nesudaromas iki 2023 m. 
gruodžio 31 d., valstybė narė, siekdama 
atitinkamą sumą panaudoti, pagal 107 
straipsnį pateikia prašymą iš dalies pakeisti 
BŽŪP strateginį planą.

Or. en

Pakeitimas 3866
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei susitarimas dėl garantijos, kaip 
nustatyta [„InvestEU“ reglamento] [9] 
straipsnyje, nebuvo sudarytas per devynis 
mėnesius nuo susitarimo dėl įnašo 
patvirtinimo, atitinkamos sumos, 
sumokėtos į bendrą atidėjinių fondą kaip 
atidėjiniai, perkeliami atgal į BŽŪP 
strateginį planą, o valstybė narė pateikia 
atitinkamą prašymą iš dalies pakeisti 
BŽŪP strateginį planą.

5. Jei susitarimas dėl garantijos, kaip 
nustatyta [„InvestEU“ reglamento] [9] 
straipsnyje, nebuvo sudarytas per devynis 
mėnesius nuo susitarimo dėl įnašo 
patvirtinimo, atitinkamos sumos, 
sumokėtos į bendrą atidėjinių fondą kaip 
atidėjiniai, perkeliami atgal į BŽŪP 
strateginį planą konkrečiai EŽŪFKP lėšų 
naudojimui, o valstybė narė pateikia 
atitinkamą prašymą iš dalies pakeisti 
BŽŪP strateginį planą.

Or. en

Pakeitimas 3867
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai parama skiriama remiantis 
papildomomis išlaidomis ir prarastomis 
pajamomis pagal 65, 66 ir 67 straipsnius, 
valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
skaičiavimai būtų tinkami bei tikslūs ir 
atlikti iš anksto, taikant teisingą, sąžiningą 
ir patikrinamą apskaičiavimo metodą. Tuo 
tikslu įstaiga, kuri yra funkciškai 
nepriklausoma nuo institucijų, atsakingų už 
BŽŪP plano įgyvendinimą, ir turinti 
tinkamos ekspertinės patirties, atlieka 
skaičiavimus arba patvirtina skaičiavimų 
tinkamumą ir tikslumą.

Kai parama skiriama remiantis 
papildomomis išlaidomis ir prarastomis 
pajamomis pagal 66 ir 67 straipsnius, 
valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
skaičiavimai būtų tinkami bei tikslūs ir 
atlikti iš anksto, taikant teisingą, sąžiningą 
ir patikrinamą apskaičiavimo metodą. Tuo 
tikslu įstaiga, kuri yra funkciškai 
nepriklausoma nuo institucijų, atsakingų už 
BŽŪP plano įgyvendinimą, ir turinti 
tinkamos ekspertinės patirties, atlieka 
skaičiavimus arba patvirtina skaičiavimų 
tinkamumą ir tikslumą.

Or. en

Pakeitimas 3868
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu



AM\1171747LT.docx 119/183 PE631.986v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 65, 66, 67 ir 69 
straipsniams, pagal šį skyrių teikiamos 
paramos formos gali būti:

1. Nedarant poveikio 66, 67 ir 69 
straipsniams, pagal šį skyrių teikiamos 
paramos formos gali būti:

Or. en

Pakeitimas 3869
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

78 straipsnis Išbraukta.

Deleguotieji įgaliojimai priimti 
papildomus reikalavimus, susijusius su 
kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšimis

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
reikalavimais, papildančiais šiame 
skyriuje nustatytus reikalavimus, 
susijusius su paramos skyrimo toliau 
nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms, sąlygomis:

a) 65 straipsnyje nurodyti valdymo 
įsipareigojimai;

b) 68 dalyje nurodytos investicijos;

c) 71 dalyje nurodytas 
bendradarbiavimas.

Or. de

Pagrindimas

Šios nuostatos turėtų būti įtvirtintos pagrindiniame teisės akte.



PE631.986v01-00 120/183 AM\1171747LT.docx

LT

Pakeitimas 3870
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
reikalavimais, papildančiais šiame 
skyriuje nustatytus reikalavimus, 
susijusius su paramos skyrimo toliau 
nurodytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms, sąlygomis:

Išbraukta.

a) 65 straipsnyje nurodyti valdymo 
įsipareigojimai;

b) 68 dalyje nurodytos investicijos;

c) 71 dalyje nurodytas 
bendradarbiavimas.

Or. en

Pakeitimas 3871
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 68 dalyje nurodytos investicijos; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nepritariu tam, kad suteikus įgaliojimus būtų priimti deleguotieji aktai dėl papildomų 
reikalavimų kaimo plėtros intervencinių priemonių rūšims. Visus reglamentavimo aspektus 
reikėtų nustatyti šiuo reglamentu.

Pakeitimas 3872
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Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 68 dalyje nurodytos investicijos; Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 3873
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 71 dalyje nurodytas 
bendradarbiavimas.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 3874
Michel Dantin, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 138 straipsnį Komisija taip pat 
įgaliota priimti deleguotuosius aktus, kad 
papildytų ir atnaujintų IXb priedą dėl 
didžiausios išmokų ribos pagal šį 
straipsnį.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama Europos Komisijai suteikti įgaliojimus papildyti ir atnaujinti iš naujo 
parengtą IXb priedą.
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Pakeitimas 3875
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 70 straipsnyje nustatytomis rizikos 
valdymo priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 3876
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) išmokomis už vietoves, kuriose 
esama gamtinių kliūčių, kaip nustatyta 66 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Šios išmokos šiuo metu naudojamos kaip tiesiogines išmokas papildančios išmokos, visuotinai 
taikomos regione ar valstybėje narėje išmokant už hektarą.

Pakeitimas 3877
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EŽŪFKP finansuoja III antraštinės 
dalies IV skyriuje nurodytas intervencinių 

2. EŽŪFKP finansuoja III antraštinės 
dalies IV skyriuje, išskyrus 70 straipsnyje,
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priemonių rūšis. nurodytas intervencinių priemonių rūšis.

Or. en

Pakeitimas 3878
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis 
nefinansuojamos jokios intervencinių 
priemonių rūšys, kuriomis remiamas 
bulių veisimas ar bulių kovos.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliucijoje dėl maisto ir ūkininkavimo 
ateities ragina atlikti būtinus kitos BŽŪP koregavimus siekiant įgyvendinti Parlamento 
raginimą nenaudoti jokių žemės ūkio subsidijų bulių kovoms skirtiems buliams auginti.

Pakeitimas 3879
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais 
Komisija patvirtino BŽŪP strateginį planą, 
sausio 1 d.

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo atitinkamo finansinio 
laikotarpio sausio 1 d.. Už išlaidas bus 
atlyginama Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą.

Or. en
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Pagrindimas

Ši sąlyga yra ypač kebli kalbant apie tiesiogines išmokas ir kaimo plėtros priemones, o jos 
pagrindimas – neaiškus. Dabartiniu laikotarpiu išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei 
jas patyrė paramos gavėjai ir jei jos buvo patirtos laikotarpiu tarp programos pateikimo 
Komisijai arba 2014 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 3880
Sandra Kalniete, Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais 
Komisija patvirtino BŽŪP strateginį 
planą, sausio 1 d.

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo BŽŪP strateginio plano 
pateikimo Komisijai datos arba nuo 
2021 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į tai, 
kuri data bus ankstesnė.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniu laikotarpiu taikomą principą reikia taikyti ir būsimiems BŽŪP planams.

Pakeitimas 3881
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais
Komisija patvirtino BŽŪP strateginį planą, 
sausio 1 d.

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo tada, kai Komisija patvirtina
BŽŪP strateginį planą.

Or. hr
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Pakeitimas 3882
Elsi Katainen, Fredrick Federley, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais 
Komisija patvirtino BŽŪP strateginį 
planą, sausio 1 d.

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo BŽŪP strateginio plano 
pateikimo Komisijai datos arba nuo 
2021 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į tai, 
kuri data bus ankstesnė.

Or. en

Pagrindimas

Išlaidų tinkamumo finansuoti pradžią reikėtų nustatyti taip pat, kaip dabartiniu finansavimo 
laikotarpiu. Ši nuostata dabar konkrečiai nurodyta Bendrojo reglamento 65 straipsnio 2 
dalyje. Atitinkamai išlaidų tinkamumas finansuoti turi prasidėti nuo BŽŪP strateginio plano 
pateikimo Komisijai datos arba nuo 2021 m. sausio 1 d., atsižvelgiant į tai, kuri data bus 
ankstesnė.

Pakeitimas 3883
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais 
Komisija patvirtino BŽŪP strateginį 
planą, sausio 1 d.

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo BŽŪP strateginio plano 
pateikimo Komisijai datos.

Or. en

Pagrindimas

Esu tvirtai įsitikinęs, kad BŽŪP strateginių planų pateikimas yra teisinis pagrindas pradėti 
mokėti išmokas ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams.
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Pakeitimas 3884
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais
Komisija patvirtino BŽŪP strateginį planą, 
sausio 1 d.

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo datos, kai Komisija patvirtino 
BŽŪP strateginį planą.

Or. it

Pakeitimas 3885
Esther Herranz García, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais 
Komisija patvirtino BŽŪP strateginį planą, 
sausio 1 d.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 3886
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo kitų metų po metų, kuriais
Komisija patvirtino BŽŪP strateginį planą, 

1. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪGF ir EŽŪFKP įnašo 
lėšomis nuo tada, kai valstybė narė 
pateikia BŽŪP strateginį planą Komisijai.
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sausio 1 d.

Or. et

Pakeitimas 3887
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Veiksmai agrarinės aplinkosaugos 
ir klimato srityse pagal 64 straipsnio a 
punktą ir 65 straipsnį turi būti 100 %
finansuojami ES.

Or. de

Pakeitimas 3888
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išlaidos, kurios tampa tinkamomis 
finansuoti dėl BŽŪP strateginio plano 
pakeitimo, laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis nuo pakeitimo 
prašymo pateikimo Komisijai dienos.

Išlaidos, kurios tampa tinkamomis 
finansuoti dėl BŽŪP strateginio plano 
pakeitimo, laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP ir EŽŪGF įnašo lėšomis nuo 
pakeitimo prašymo pateikimo Komisijai 
dienos.

Or. es

Pakeitimas 3889
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 73 straipsnio 5 dalies ir Nukrypstant nuo 73 straipsnio 5 dalies ir 
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pirmos pastraipos, tais atvejais, kai dėl 
gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių, 
nepalankių klimato reiškinių ar didelio ir 
staigaus valstybės narės arba regiono 
socialinių ir ekonominių sąlygų pokyčio 
yra taikomos nepaprastosios priemonės, 
BŽŪP strateginiame plane gali būti 
numatyta, kad dėl plano pakeitimų 
EŽŪFKP lėšomis finansuotinos išlaidos 
tampa tinkamomis finansuoti nuo įvykio 
pradžios datos.

pirmos pastraipos, tais atvejais, kai dėl 
gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių, 
epizootinių arba augalų ligų protrūkio, 
nepalankių klimato reiškinių ar didelio ir 
staigaus valstybės narės arba regiono 
socialinių ir ekonominių sąlygų pokyčio 
yra taikomos nepaprastosios priemonės, 
BŽŪP strateginiame plane gali būti 
numatyta, kad dėl plano pakeitimų 
EŽŪFKP lėšomis finansuotinos išlaidos 
tampa tinkamomis finansuoti nuo įvykio 
pradžios datos.

Or. ro

Pakeitimas 3890
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo 73 straipsnio 5 dalies ir 
pirmos pastraipos, tais atvejais, kai dėl 
gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių, 
nepalankių klimato reiškinių ar didelio ir 
staigaus valstybės narės arba regiono 
socialinių ir ekonominių sąlygų pokyčio 
yra taikomos nepaprastosios priemonės, 
BŽŪP strateginiame plane gali būti 
numatyta, kad dėl plano pakeitimų 
EŽŪFKP lėšomis finansuotinos išlaidos 
tampa tinkamomis finansuoti nuo įvykio 
pradžios datos.

Nukrypstant nuo 73 straipsnio 5 dalies ir 
pirmos pastraipos, tais atvejais, kai dėl 
gaivalinių nelaimių, katastrofinių įvykių, 
nepalankių klimato reiškinių, įskaitant 
gaisrą, sausrą ir potvynį, ar didelio ir 
staigaus valstybės narės arba regiono 
socialinių ir ekonominių sąlygų pokyčio 
yra taikomos nepaprastosios priemonės, 
BŽŪP strateginiame plane gali būti 
numatyta, kad dėl plano pakeitimų 
EŽŪFKP lėšomis finansuotinos išlaidos 
tampa tinkamomis finansuoti nuo įvykio 
pradžios datos.

Or. en

Pagrindimas

Turime parengti išsamesnį galimų reiškinių sąrašą.

Pakeitimas 3891
Marijana Petir
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Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei 
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2029 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2029 m.] 
gruodžio 31 d.

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei 
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2030 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2030 m.] 
gruodžio 31 d.

Or. hr

Pagrindimas

Būtina toliau taikyti n+3 taisyklę.

Pakeitimas 3892
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei 
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2029 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2029 m.] 
gruodžio 31 d.

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei 
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2030 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2030 m.] 
gruodžio 31 d.

Or. es

Pakeitimas 3893
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
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80 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei 
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2029 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2029 m.] 
gruodžio 31 d.

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2030 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2030 m.] 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Manau, kad būtina išlaikyti dabartinio programavimo laikotarpio n+3 taisyklę, nes tarp 
dabartinio ir būsimo programavimo laikotarpių bus kelerių metų sutapimo laikotarpis.

Pakeitimas 3894
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei 
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2029 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2029 m.] 
gruodžio 31 d.

3. Išlaidos laikomos tinkamomis 
finansuoti EŽŪFKP įnašo lėšomis, jei 
paramos gavėjas jas patyrė ir už jas 
sumokėta iki [2030 m.] gruodžio 31 d. Be 
to, išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti 
EŽŪFKP įnašo lėšomis tik tuo atveju, jei 
mokėjimo agentūra faktiškai išmokėjo 
atitinkamos pagalbos lėšas iki [2030 m.] 
gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti dabartinio programavimo laikotarpio n+3 taisyklę, nes tarp dabartinio ir 
būsimo programavimo laikotarpių bus kelerių metų sutapimo laikotarpis.
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Pakeitimas 3895
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali nuspręsti 
bazinės pajamų paramos tvarumui didinti 
metinę nacionalinę viršutinę ribą, 
atimamą iš VII priede nustatytos metinės 
nacionalinės viršutinės ribos, padidinti ne 
daugiau kaip 3 %, jei taip nustatyta jų 
strateginiame plane.

Or. es

Pagrindimas

Įtraukiamas mechanizmas, lygiavertis tam, kuris šiuo metu nustatytas Reglamento 
Nr. 1307/2013 22 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 3896
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei bendra tiesioginių išmokų 
suma, kuri turi būti skirta valstybei narei, 
viršytų IV priede nustatytas viršutines 
ribas, atskaičius VI priede nurodytas 
sumas, valstybės narės visoms tiesioginių 
išmokų sumoms taiko linijinį sumažinimą.

Or. es

Pakeitimas 3897
Norbert Lins, Ulrike Müller, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vokietijai skiriama Sąjungos 
finansinė pagalba apynių sektoriaus 
intervencinėms priemonėms turi būti 
2 188 000 EUR per metus.

3. Vokietijai skiriama Sąjungos 
finansinė pagalba apynių sektoriaus 
intervencinėms priemonėms turi būti 
2 277 000 EUR per metus.

Or. de

Pagrindimas

Išlaikoma status quo.

Pakeitimas 3898
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 
3 % IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 
3 % IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose. Be 3 % valstybių 
narių asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
valstybės narės gali skirti nacionalinę 
pagalbą intervencinių priemonių, taikomų 
kituose sektoriuose, nurodytuose III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje, 
finansavimui, siekdamos pasiekti 63 
straipsnio 2 dalyje nustatytą ribą.

Or. en

Pagrindimas

3 % asignavimų tiesioginėms išmokoms gali neužtekti siekiant skirti pagalbą kitiems 
sektoriams (kalbant apie tinkamai organizuojamus sektorius).

Pakeitimas 3899
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Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 3 
% IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti IV 
priede numatytus valstybių narių 
asignavimus tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose pagal 86 straipsnio 5 
dalies nuostatas.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti subsidiarumą, siūloma kuo lanksčiau taikyti 3 % ribą ir šis pasiūlymas 
siejamas su 86 straipsnio redakcija.

Pakeitimas 3900
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali 3 % IV priede 
numatytų valstybių narių asignavimų 
tiesioginėms išmokoms, atskaičius iš jų VI 
priede nurodytas medvilnei skirtas sumas, 
panaudoti III antraštinės dalies III skyriaus 
7 skirsnyje nurodytoms intervencinėms 
priemonėms kituose sektoriuose.

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali 18 % IV 
priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pasiūlyti sukurti ekonominį sektoriaus paketą, kuris apimtų „kitų 
sektorių“ veiksmų programas ir susietąsias išmokas, suteikiant galimybę valstybėms narėms 
išlaikyti šių dviejų sektorinių priemonių pusiausvyrą pagal atitinkamus sektorius.

Pakeitimas 3901
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 
3 % IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 
10% IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

Or. it

Pagrindimas

Gli interventi settoriali sono uno degli strumenti della PAC più interessanti per rafforzare 
l’aggregazione, l’organizzazione delle filiere, la qualificazione e l’orientamento al mercato 
delle produzioni agricole, e per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nelle catene 
alimentari. Per questi motivi ritengo che la soglia del 3% del budget dei pagamenti diretti per 
la dotazione finanziaria da destinare agli interventi settoriali sia eccessivamente limitata. 
Propongo di elevarla fino al 10%. Sarà lo Stato membro nel Piano Strategico nazionale a 
definire, motivandolo adeguatamente, che cifra realmente impegnare entro la soglia del 10%.

Pakeitimas 3902
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 
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3 % IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

10% IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

Or. it

Pakeitimas 3903
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 
3 % IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 
5 % IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

Or. en

Pakeitimas 3904
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 
3 % IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki 
bent 3 % IV priede numatytų valstybių 
narių asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
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nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

Or. it

Pakeitimas 3905
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose gali nuspręsti iki
3 % IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

6. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nuo 3 % iki 10 %
IV priede numatytų valstybių narių 
asignavimų tiesioginėms išmokoms, 
atskaičius iš jų VI priede nurodytas 
medvilnei skirtas sumas, panaudoti III 
antraštinės dalies III skyriaus 7 skirsnyje 
nurodytoms intervencinėms priemonėms 
kituose sektoriuose.

Or. it

Pakeitimas 3906
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos taip pat gali panaudoti lėšas, gautas 
taikant 15 straipsnį dėl išmokų 
sumažinimo, arba susieti dalį 29 
straipsnyje nurodytos susietosios 
paramos.

Or. es

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti suteikiama galimybė lanksčiai skirti lėšas sektoriaus 
priemonėms, skirtoms gamintojų organizacijoms. Taip geriau panaudojamas biudžetas ir 
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didinamas pajėgumas skirti asignavimą šiai intervencinei priemonei, darant kuo mažesnį 
poveikį likusioms intervencinėms priemonėms.

Pakeitimas 3907
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodyta procentinė 
dalis apima 86 straipsnio 5 dalies pirmoje 
pastraipoje nurodytus finansinius 
asignavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pasiūlyti sukurti ekonominį sektoriaus paketą, kuris apimtų „kitų 
sektorių“ veiksmų programas ir susietąsias išmokas, suteikiant galimybę valstybėms narėms 
išlaikyti šių dviejų sektorinių priemonių pusiausvyrą pagal atitinkamus sektorius.

Pakeitimas 3908
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Valstybės narės finansinius 
asignavimus intervencinių priemonių, 
taikomų kituose sektoriuose, nurodytuose 
III antraštinės dalies III skyriaus 7 
skirsnyje, rūšims gali sujungti su 
asignavimais susietosios pajamų paramos 
intervencinėmis priemonėmis, kurios 
nurodytos III antraštinės dalies II 
skyriaus 3 skirsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 3909
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 2023 m. valstybės narės gali 
peržiūrėti 6 dalyje nurodytus savo 
sprendimus, kai pagal 107 straipsnį teiks 
prašymą iš dalies pakeisti savo BŽŪP 
strateginius planus.

7. Valstybės narės gali peržiūrėti 6 
dalyje nurodytus savo sprendimus, kai 
pagal 107 straipsnį teiks prašymą iš dalies 
pakeisti savo BŽŪP strateginius planus.

Or. hr

Pakeitimas 3910
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 78 811 mln. 
EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–
2027 m. daugiametę finansinę programą38.

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra bent 
78 811 mln. EUR dabartinėmis kainomis 
pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę 
programą38 siekiant tinkamai finansuoti 
svarbias kaimo plėtros intervencines 
priemones, visų pirma – kalbant apie 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nustatytus konkrečius tikslus.

_________________ _________________

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa; Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, 
COM(2018)322 final.

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa; Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, 
COM(2018)322 final.
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Or. en

Pakeitimas 3911
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 78 811 mln. 
EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–
2027 m. daugiametę finansinę 
programą38.

1. Jeigu Komisijos pateikta 
daugiametė finansinė programa 
neatitinka reikalavimų, bendra paramos 
šiame reglamente numatytoms kaimo 
plėtros intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. bus nustatyta tik 
po galutinio valstybių narių susitarimo.

_________________

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa; 
Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui, COM(2018)322 final.

Or. fr

Pakeitimas 3912
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 
78 811 mln. EUR dabartinėmis kainomis 

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 
102 000 mln. EUR palyginamosiomis
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pagal 2021–2027 m. daugiametę finansinę 
programą38.

kainomis pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą38.

_________________ _________________

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa; Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, 
COM(2018)322 final.

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa; Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, 
COM(2018)322 final.

Or. en

Pakeitimas 3913
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 0,25 % 1 dalyje nurodytų išteklių 
skiriama Komisijos iniciatyva teikiamos 
techninės paramos veiklai, kuri nurodyta 
Reglamento (ES) [HzR] 7 straipsnyje, 
įskaitant šio reglamento 113 straipsnio 2 
dalyje nurodytą Europos bendros žemės 
ūkio politikos tinklą ir šio reglamento 114 
straipsnyje nurodytą Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, finansuoti. Ta veikla gali būti 
susijusi su ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP 
strateginio plano laikotarpiais.

2. 0,25 % 1 dalyje nurodytų išteklių 
skiriama Komisijos iniciatyva teikiamos 
techninės paramos veiklai, kuri nurodyta 
Reglamento (ES) [HzR] 7 straipsnyje, 
įskaitant šio reglamento 114 straipsnyje 
nurodytą Europos inovacijų partnerystę 
žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje, 
finansuoti. Ta veikla gali būti susijusi su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis, į kurį šiuo atveju pateikiama nuoroda, buvo išbrauktas.

Pakeitimas 3914
Luke Ming Flanagan
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GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas IX priedas, siekiant peržiūrėti 
metinį paskirstymą pagal valstybes nares, 
kad būtų atsižvelgta į atitinkamus 
pokyčius, įskaitant 15 ir 90 straipsniuose
nurodytus perkėlimus, atlikti techniniai 
koregavimai nekeičiant bendrų asignavimų 
arba atsižvelgta į visus kitus pokyčius, 
numatytus teisės akte po šio reglamento 
priėmimo.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas IX priedas, siekiant peržiūrėti 
metinį paskirstymą pagal valstybes nares, 
kad būtų atsižvelgta į atitinkamus 
pokyčius, įskaitant 90 straipsnyje
nurodytus perkėlimus, atlikti techniniai 
koregavimai nekeičiant bendrų asignavimų 
arba atsižvelgta į visus kitus pokyčius, 
numatytus teisės akte po šio reglamento 
priėmimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju nuoroda į 15 straipsnį nebėra aktuali.

Pakeitimas 3915
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos įgyvendinimo aktu, kuriuo pagal 
106 straipsnio 6 dalį patvirtinamas BŽŪP 
strateginis planas, nustatomas didžiausias 
tam planui finansuoti skirtas EŽŪFKP 
įnašas. EŽŪFKP įnašas apskaičiuojamas 
remiantis tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų suma.

Komisijos įgyvendinimo aktu, kuriuo pagal 
106 straipsnio 6 dalį patvirtinamas BŽŪP 
strateginis planas, nustatomas mažiausias 
ir didžiausias tam planui finansuoti skirtas 
EŽŪFKP įnašas. EŽŪFKP įnašas 
apskaičiuojamas remiantis tinkamų 
finansuoti viešųjų išlaidų suma.

Or. en

Pakeitimas 3916
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Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatoma bendra EŽŪFKP įnašo norma, 
taikoma visoms intervencinėms 
priemonėms.

1. BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatomas EŽŪFKP įnašas, skirtas remti
intervencines priemones visuose 
regionuose, kurie pagal Reglamente (EB) 
Nr. 1059/2003, iš dalies pakeistame 
Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 2016/2066, nustatytą bendrą 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatorių, priskiriami prie 2 lygio 
regionų (NUTS 2 lygio regionai).

Or. en

Pakeitimas 3917
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatoma bendra EŽŪFKP įnašo norma, 
taikoma visoms intervencinėms 
priemonėms.

1. BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatoma bendra EŽŪFKP įnašo norma, 
taikoma visoms intervencinėms 
priemonėms, neatsižvelgiant į regiono rūšį 
ir jo išsivystymo lygį.

Or. it

Pakeitimas 3918
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1 a. EŽŪFKP lėšos skiriamos šių trijų 
NUTS 2 lygio kategorijų regionams:

a) mažiau išsivysčiusiems regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 
mažesnis kaip 75 % ES 27 BVP vidurkio 
(toliau – mažiau išsivystę regionai);

b) pereinamojo laikotarpio regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 75–
100 % ES 27 BVP vidurkio (toliau –
pereinamojo laikotarpio regionai);

c) labiau išsivysčiusiems regionams, kurių 
BVP vienam gyventojui yra daugiau kaip 
100 % ES 27 BVP vidurkio (toliau –
labiau išsivystę regionai).

Regionų klasifikacija pagal vieną iš trijų 
regionų kategorijų nustatoma palyginant 
kiekvieno regiono BVP vienam 
gyventojui, išreikštą perkamosios galios 
standartais (PGS) ir apskaičiuotą pagal 
2014–2016 m. Sąjungos rodiklius, su ES 
27 to paties ataskaitinio laikotarpio BVP 
vidurkiu bei vadovaujantis Komisijos 
reglamentu (ES) Nr. 2016/2066 įteisintais 
pakeitimais.

Or. lt

Pakeitimas 3919
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. EŽŪFKP lėšos skiriamos šių trijų 
NUTS 2 lygio kategorijų regionams:

a) mažiau išsivysčiusiems regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 
mažesnis kaip 75 % ES 27 BVP vidurkio 
(toliau – mažiau išsivystę regionai);

b) pereinamojo laikotarpio regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 75–
100 % ES 27 BVP vidurkio (toliau –
pereinamojo laikotarpio regionai);
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c) labiau išsivysčiusiems regionams, kurių 
BVP vienam gyventojui yra daugiau kaip 
100 % ES 27 BVP vidurkio (toliau –
labiau išsivystę regionai).

Regionų klasifikacija pagal vieną iš trijų 
regionų kategorijų nustatoma palyginant 
kiekvieno regiono BVP vienam 
gyventojui, išreikštą perkamosios galios 
standartais (PGS) ir apskaičiuotą pagal 
2014–2016 m. Sąjungos rodiklius, su 
ES 27 to paties ataskaitinio laikotarpio 
BVP vidurkiu.

Or. en

Pakeitimas 3920
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013, 
taip pat Balearų salų salyne ir kitose salų 
teritorijose, nurodytose dabartinio 
reglamento III antraštinės dalies IVa 
skyriuje;

Or. es

Pakeitimas 3921
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 
Siso, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 

a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
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mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013, 
taip pat kituose salų regionuose;

Or. es

Pakeitimas 3922
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. en

Pakeitimas 3923
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. en

Pakeitimas 3924
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. es

Pagrindimas

Komisija siūlo EŽŪFKP įnašo normą, skirtą viešosioms išlaidoms atokiausiuose regionuose, 
nuo 85 % sumažinti iki 70 %, o tai reiškia, kad skiriama mažesnė suma nei ankstesniais 
laikotarpiais. Būsimoje 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje turi būti 
užtikrinta, kad bendro kaimo plėtros programų finansavimo atokiausiuose regionuose norma 
būtų 85 %, kaip ankstesniais laikotarpiais.

Pakeitimas 3925
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. en

Pakeitimas 3926
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % finansuoti viešųjų išlaidų 
atokiausiuose regionuose ir mažosiose 
Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 80 % finansuoti viešųjų išlaidų 
atokiausiuose regionuose ir mažosiose 
Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. 229/2013;
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Or. ro

Pakeitimas 3927
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. hr

Pakeitimas 3928
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. es

Pakeitimas 3929
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % finansuoti viešųjų išlaidų 
atokiausiuose regionuose ir mažosiose 
Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta 

a) 85 % finansuoti viešųjų išlaidų 
atokiausiuose regionuose ir mažosiose 
Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta 
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Reglamente (ES) Nr. 229/2013; Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. pt

Pakeitimas 3930
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. es

Pakeitimas 3931
Karine Gloanec Maurin, Louis-Joseph Manscour, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85% tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. en

Pakeitimas 3932
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų a) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
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išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. pt

Pakeitimas 3933
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų nuo karo nukentėjusiose Kroatijos 
vietovėse,

kuriose dar jaučiami per karą vykdyto 
naikinimo padariniai;

Or. hr

Pakeitimas 3934
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 3935
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3936
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. en

Pagrindimas

Turime išlaikyti realias Sąjungos bendro finansavimo normas siekdami užtikrinti, kad ES būtų 
laikomasi teritorijų atžvilgiu subalansuoto plėtros metodo.

Pakeitimas 3937
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % reikalavimus atitinkančių 
viešųjų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose sumos;

b) 85 % reikalavimus atitinkančių 
viešųjų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose sumos;

Or. pt

Pakeitimas 3938
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Daciana Octavia Sârbu
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % reikalavimus atitinkančių 
viešųjų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose sumos;

b) 80 % reikalavimus atitinkančių 
viešųjų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose sumos;

Or. ro

Pakeitimas 3939
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. es

Pakeitimas 3940
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. hr

Pakeitimas 3941
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
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85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 85% tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 3942
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 85% tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 3943
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. es

Pakeitimas 3944
Karine Gloanec Maurin, Louis-Joseph Manscour, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 85% tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 3945
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

b) 85 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. en

Pagrindimas

Mažiau išsivysčiusiems regionams skiriamo bendro finansavimo normos turėtų atitikti 2014–
2020 m. programavimo laikotarpio normas.

Pakeitimas 3946
Thomas Waitz

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) a) 85 %mažiau išsivysčiusiems 
regionams; b) 60 % pereinamojo 
laikotarpio regionams; d) 50 % labiau 
išsivysčiusiems regionams.

Or. en

Pakeitimas 3947
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų pereinamojo laikotarpio 
regionuose;

Or. pl

Pakeitimas 3948
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 75 % pereinamojo laikotarpio 
regionams;

Or. hr

Pakeitimas 3949
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 3950
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3951
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

c) 100 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Or. de

Pakeitimas 3952
Daciana Octavia Sârbu, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

c) 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Or. en

Pakeitimas 3953
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
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85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

c) 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Or. en

Pakeitimas 3954
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

c) 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Or. hr

Pakeitimas 3955
Karine Gloanec Maurin, Louis-Joseph Manscour, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

c) 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Or. en

Pakeitimas 3956
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

c) 75 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų, kurioms apmokėti pagal 66 
straipsnį gali būti skiriamos išmokos;

Or. es

Pakeitimas 3957
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

c) 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Or. en

Pagrindimas

Turime išlaikyti realias Sąjungos bendro finansavimo normas siekdami užtikrinti, kad ES būtų 
laikomasi teritorijų atžvilgiu subalansuoto plėtros metodo.

Pakeitimas 3958
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

c) 75 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų pereinamojo laikotarpio 
regionuose;

Or. es

Pakeitimas 3959
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 3960
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

d) 53 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Or. en

Pagrindimas

Turime išlaikyti realias Sąjungos bendro finansavimo normas siekdami užtikrinti, kad ES būtų 
laikomasi teritorijų atžvilgiu subalansuoto plėtros metodo.

Pakeitimas 3961
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

d) 53 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 3962
Herbert Dorfmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

d) 53 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 3963
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

d) 53 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 3964
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

d) 53 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Or. es

Pakeitimas 3965
Karine Gloanec Maurin, Louis-Joseph Manscour, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

d) 53 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 3966
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

d) 53 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Or. es

Pakeitimas 3967
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

d) 53 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Or. en

Pakeitimas 3968
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % reikalavimus atitinkančių 
viešųjų išlaidų kituose regionuose sumos.

d) 50 % reikalavimus atitinkančių 
viešųjų išlaidų kituose regionuose sumos.
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Or. ro

Pakeitimas 3969
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

d) 53 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Or. hr

Pakeitimas 3970
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 85 % mažiau išsivysčiusiems 
regionams;

b) 60 % pereinamojo laikotarpio 
regionams;

c) 50 % labiau išsivysčiusiems regionams.

Or. en

Pakeitimas 3971
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mažiausia EŽŪFKP įnašo norma turi būti 
20 %.

EŽŪFKP įnašas padidinamas 10 
procentinių punktų vietovėse, kurioms 
gresia gyventojų skaičiaus mažėjimas, 
nustatytose pagal (XXX).
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Mažiausia EŽŪFKP įnašo norma turi būti 
20 %.

Or. es

Pakeitimas 3972
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, 
didžiausia EŽŪFKP įnašo norma turi būti:

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, 
didžiausia EŽŪFKP įnašo norma turi būti 
90 % agrarinės aplinkosaugos 
priemonėms, ekologiniam ūkininkavimui, 
tinklui „Natura 2000“, tam tikroms 
bendradarbiavimo priemonėms, jaunimo 
ir naujų ūkininkų įsitraukimui, taip pat 
iniciatyvai LEADER:

Or. es

Pakeitimas 3973
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, 
didžiausia EŽŪFKP įnašo norma turi būti:

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, 
didžiausia EŽŪFKP įnašo norma turi būti:

Or. en

Pagrindimas

The proposed percentage in art. 85 par 2 sub d is substantially lower than the current 
percentage. The proposed budget cuts for the future CAP cannot be compensated by this 
significant increase of national financing. Moreover, art. 85.1 mentions the establishment of a 
single EAFRD contribution rate appli-cable to all interventions. While under art. 85.3 higher 
and different percentages of maximum EAFRD are introduced. If only one single EAFRD 
contribution rate is possible in the national strategic plan it seems impossible to make use of 
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the higher percentages under article 85 paragraph 3. Therefore, derogation from paragraph 
1 and 2 is required.

Pakeitimas 3974
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3975
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

a) 90 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms investicijoms, 
susijusioms su miško įveisimu, ir 
investicijoms, susijusioms su konkrečiais 
aplinkos bei klimato tikslais, nurodytais 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, 
paramai Europos inovacijų partnerystei 
pagal šio reglamento 71 straipsnį ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
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plėtrai pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
72 straipsnyje nurodytiems veiksmams, 
keitimuisi žiniomis ir informavimui;

Or. es

Pakeitimas 3976
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

a) 80 % paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

Or. en

Pagrindimas

There is an unwise incentive structure re. national co-financing in the proposal re. co-
financing of the Rural Development Programmes. A country that allocates a larger share 
(than the mandatory 30%) of the national rural development programme to environment, 
climate and other management commitments (article 65) or to area-specific disadvantages 
resulting from certain mandatory requirements (article 67) or investments (article 68) can 
choose to co-finance the initiatives with only 20% from the national budget. The result for the 
farmers in a country where the focus is on for example environment and climate change is 
therefore a smaller total rural development budget.

Pakeitimas 3977
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

a) 90 % reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
susijusiems su miško atkūrimu, miškų 
atstatymu ir apsauga ir su konkrečiais 
aplinkos ir klimato srities tikslais, pagal 
šio reglamento 67 straipsnį skiriamoms 
išmokoms, šio reglamento 68 straipsnyje 
nurodytoms negamybinėms investicijoms, 
paramai Europos inovacijų partnerystei 
pagal šio reglamento 71 straipsnį ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER;

Or. en

Pakeitimas 3978
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % 65 straipsnyje nurodytiems 
valdymo įsipareigojimams, pagal šio 
reglamento 67 straipsnį skiriamoms 
išmokoms, šio reglamento 68 straipsnyje 
nurodytoms negamybinėms investicijoms, 
paramai Europos inovacijų partnerystei 
pagal šio reglamento 71 straipsnį ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER;

a) 90 % 65 straipsnyje nurodytiems 
valdymo įsipareigojimams, pagal šio 
reglamento 67 ir 69 straipsnius
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms ir 
drėkinimui žemės ūkyje skirtoms
investicijoms, finansiniams įnašams į 70 
straipsnyje nurodytas rizikos valdymo 
priemones, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama daugiau remti įsisteigimo, negamybinių investicijų, susijusių su 
miškų ūkio ir drėkinimo žemės ūkyje infrastruktūra, priemones ir finansinius įnašus į rizikos 
valdymo priemones.

Pakeitimas 3979
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

a) 80 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį;

Or. it

Pakeitimas 3980
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 

a) 85 % reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
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inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

Or. en

Pakeitimas 3981
Karine Gloanec Maurin, Louis-Joseph Manscour, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

a) 90 % reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

Or. en

Pakeitimas 3982
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 

a) 80 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, visoms intervencinėms 
priemonėms pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
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LEADER; LEADER;

Or. en

Pakeitimas 3983
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 75 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų, kurioms apmokėti pagal 66 
straipsnį gali būti skiriamos išmokos;

Or. es

Pakeitimas 3984
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 15 ir 90 
straipsnius.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti tokią didesnės paramos galimybę, jeigu lėšos pervedamos 
tarp EŽŪGF ir EŽŪFKP, taip skatinant pervesti sumas iš vieno ramsčio į kitą.

Pakeitimas 3985
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 15 ir 90 
straipsnius.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 3986
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 15 ir 90 
straipsnius.

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 90 
straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo atveju nuoroda į 15 straipsnį nebėra aktuali.

Pakeitimas 3987
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 15 ir 90
straipsnius.

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 15 
straipsnį.

Or. en
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Pagrindimas

There is an unwise incentive structure re. national co-financing in the proposal re. co-
financing of the Rural Development Programmes. A country that allocates a larger share 
(than the mandatory 30%) of the national rural development programme to environment, 
climate and other management commitments (article 65) or to area-specific disadvantages 
resulting from certain mandatory requirements (article 67) or investments (article 68) can 
choose to co-finance the initiatives with only 20% from the national budget. The result for the 
farmers in a country where the focus is on for example environment and climate change is 
therefore a smaller total rural development budget. This should be avoided. Furthermore, 
flexibility between direct payments allocation and EAFRD allocations (article 90) should not 
be allowed due to the risk of distorting the level playing field for farmers in Europe.

Pakeitimas 3988
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 15 ir 90 
straipsnius.

b) 100 % veiksmams, 
finansuojamiems iš lėšų, perkeltų į 
EŽŪFKP pagal šio reglamento 15 
straipsnį.

Or. nl

Pakeitimas 3989
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 90 % jaunųjų ūkininkų įsisteigimo 
ir kaimo verslo kūrimo atvejais, 
nurodytais 69 straipsnyje.

Or. es

Pakeitimas 3990
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Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Esteban González 
Pons, Ramón Luis Valcárcel Siso

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EŽŪFKP finansiniame pakete 
numatoma papildoma konkreti suma, 
skiriama tose kaimo vietovėse, kuriose yra 
mažai gyventojų.

Or. es

Pakeitimas 3991
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

1. Bent 7,5 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER, o bent 
5 % šiai veiklai skirtų lėšų sumos skiriami 
projektams, kurio iniciatoriai būtų 
ūkininkai. Iniciatyva LEADER remiama 
tik su žemės ūkiu susijusi veikla.

Or. pt

Pakeitimas 3992
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama 71 straipsnyje 
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[BNR] 25 straipsnyje nurodytai
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai
pagal iniciatyvą LEADER.

nurodytiems veiksmams, susijusiems su 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra arba kokybės sistemomis, 
gamintojų grupėmis arba kitų formų 
bendradarbiavimu pagal iniciatyvą 
LEADER.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išplėsti įpareigojimą 5 % bendro EŽŪFKP įnašo skirti visoms 
bendradarbiavimo priemonėms.

Pakeitimas 3993
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER.

1. Valstybės narės gali nuspręsti, 
kokia procentinė dalis BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, turi būti rezervuojama 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER.

Or. it

Pakeitimas 3994
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, gali būti rezervuojama Reglamento 
(ES) [BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
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pagal iniciatyvą LEADER. pagal iniciatyvą LEADER.

Or. nl

Pakeitimas 3995
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

1. Bent 10 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER.

Or. en

Pakeitimas 3996
Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

1. Bent 10 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER.

Or. en

Pakeitimas 3997
Karine Gloanec Maurin, Louis-Joseph Manscour, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

1. Bent 10 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER.

Or. en

Pakeitimas 3998
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

1. Bent 10 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER.

Or. en

Pakeitimas 3999
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

1. Bent 8 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

Or. ro
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Pakeitimas 4000
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

1. Bent 3 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

Or. es

Pakeitimas 4001
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant nurodytą sumą 
neatsižvelgiama į išteklius, kurie pagal 15 
ir 90 straipsnius perkelti iš EŽŪGF į 
EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad dėl būtinybės vėl plėsti iniciatyvą LEADER, kad būtų išlaikyta 
santykinė EŽŪFKP vertė, nesumažėtų iš tiesioginės pagalbos priemonių į EŽŪFKP 
pervedamų biudžeto lėšų, siekiant vėl padidinti veiksmų paketą darant spaudimą, 
veiksmingumas.

Pakeitimas 4002
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bent 5 % viso EŽŪFKP įnašo į 
BŽŪP strateginius planus, nurodytus IX 
priede, skiriami elementams, kuriais 
užtikrinamas BŽŪP modernizavimas, 
nurodytas 102 straipsnio a punkte, ir 
strategijos, nurodytos 102 straipsnio b 
punkte.

Or. en

Pagrindimas

5 % EŽŪFKP įnašo turėtų būti skiriami strategijoms, kuriomis bus užtikrintas žemės ūkio 
maisto produktų sektoriaus modernizavimas ir Pažangiųjų kaimų strategijos.

Pakeitimas 4003
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bent 3 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 13
straipsnyje nurodytoms konsultavimo 
paslaugoms ir keitimosi žiniomis ir 
informavimo intervencinėms priemonėms 
pagal 72 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai turi įgyti naujų rūšių įgūdžių ir žinių, kad galėtų pradėti taikyti tvaresnę žemės ūkio 
praktiką. Dabartiniu programavimo laikotarpiu žinių perdavimui ES 28 skiriama maždaug 
1,2 % EŽŪFKP lėšų, o konsultavimo paslaugoms – 0,9 % lėšų. Šie skaičiai yra nedideli ir 
galima daryti prielaidą, kad kalbos, kuriomis skatinama gilinti žemės ūkio srities žinias, 
nepagrindžiamos skiriant analogišką konkretų finansavimą. Todėl prasminga mažiausiai 3 % 
EŽŪFKP lėšų skirti žinių gilinimui.

Pakeitimas 4004
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Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bent 30 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų, išskyrus 66 straipsniu grindžiamas
intervencines priemones.

Išbraukta.

Pirma pastraipa netaikoma atokiausiems 
regionams.

Or. fr

Pakeitimas 4005
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir 
f punktuose nurodytų konkrečių su aplinka 
ir klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 40 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir 
f punktuose nurodytų konkrečių su aplinka 
ir klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones, taip pat visas investicines 
priemones, išskyrus susijusias su 
negamybinėmis laikomomis 
investicijomis.

Or. es

Pakeitimas 4006
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Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 50 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e, f, h ir 
i punktuose arba 60 straipsnio 1 dalies a 
punkto vi papunktyje ir d punkte nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų, įskaitant 66 straipsniu grindžiamas 
intervencines priemones.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti I ramstį, agrarinės aplinkosaugos priemonės turėtų būti perkeliamos į 
II ramstį.

Pakeitimas 4007
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų i punkte nurodytų 
tikslų, susijusių su maistu ir sveikatos 
priežiūra, išskyrus 66 straipsniu 
grindžiamas intervencines priemones.

Or. en

Pakeitimas 4008
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Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų.

Or. es

Pakeitimas 4009
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e, f ir ia
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka, 
klimatu ir gyvūnų gerove susijusių tikslų, 
išskyrus 66 straipsniu grindžiamas 
intervencines priemones.

Or. en

Pakeitimas 4010
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų

Or. it

Pakeitimas 4011
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų

Or. it

Pagrindimas

Konkreti parama, kuri pagal kaimo plėtros programą gali būti suteikta ūkininkams, 
vykdantiems veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių vietovei būdingų kliūčių, turi 
didelę tiesioginę ir netiesioginę reikšmę aplinkosaugos požiūriu. Tokiose vietovėse daugiausia 
problemų keliantis veiksnys yra veiklos atsisakymas, darantis neigiamą poveikį vietovės 
hidrogeologinei struktūrai ir aplinkai plačiąja prasme. Žemės ūkio veiklos vykdymas faktiškai 
padeda prižiūrėti teritoriją.

Pakeitimas 4012
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
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86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

30 % EŽŪGF ir bent 30 % BŽŪP 
strateginiam planui skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo, nurodyto IX priede, rezervuojama 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų, išskyrus 66 straipsniu grindžiamas
intervencines priemones.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinant dabartinę BŽŪP 30 % EŽŪGF lėšų skiriama labai biurokratizuotam tiesioginių 
išmokų žalinimui, o 30 % EŽŪFKP lėšų – aplinkos ir klimato valdymo įsipareigojimams. 87 
straipsniu numatoma 40 % tiesioginių išmokų ir 100 % aplinkos ir klimato kaitos valdymo 
įsipareigojimų laikyti parama siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimu nustatytus klimato 
kaitos srities veiksmus, kurių negalima įgyvendinti kartu nenustačius fiksuoto tikslo, kurį 
reikia įgyvendinti EŽŪGF lėšomis. Vis dėlto šį pakeitimą galima taikyti tik drauge su kitais 
mano pateiktais pakeitimais ir teigiamai atlyginant ūkininkams, netaikant Europos Komisijos 
pasiūlyme iškeltų sąlygų.

Pakeitimas 4013
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų.

Or. pl
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Pagrindimas

MPŪV išmokos turi būti įskaičiuojamos į 30 % EŽŪFKP biudžeto sumos, skirtos 
aplinkosaugos veiksmams.

Pakeitimas 4014
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies b, d, e, h, f 
ir j punktuose nurodytų konkrečių su 
aplinka ir klimatu susijusių tikslų, išskyrus 
66 straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones;

Or. fr

Pakeitimas 4015
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama intervencinėms 
priemonėms, kuriomis siekiama šio 
reglamento 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytų konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, išskyrus 66 
straipsniu grindžiamas intervencines 
priemones.

Bent 30 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama bet kokios rūšies 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama šio reglamento 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytų 
konkrečių su aplinka ir klimatu susijusių 
tikslų.

Or. en
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Pagrindimas

Į intervencines priemones, kuriomis siekiama įgyvendinti su aplinka ir klimatu susijusius 
BŽŪP veiksmus, reikėtų įtraukti intervencines priemones dėl gamtinių ar kitokių vietovei 
būdingų kliūčių.
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