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Pakeitimas 1
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. primygtinai teigia, kad žemės ūkio 
biudžetas neturėtų būti daugiau 
mažinamas, ypač atsižvelgiant į tai, kad 
žemės ūkio sektoriui dažnai poveikį daro 
krizės, kurias reikia spręsti biudžetinėmis 
priemonėmis;

Or. en

Pakeitimas 2
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pažymi, kad 2020 biudžetiniai 
metai yra paskutiniai iš dabartinio DFP 
laikotarpio, todėl pabrėžia, koks svarbus 
pasirengimas ir sklandus prisitaikymas 
prie naujojo finansinio laikotarpio, 
kuriuo turi būti užtikrintas tinkamas 
ūkininkų gyvenimo lygis;

Or. en

Pakeitimas 3
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. yra labai susirūpinęs dėl 
„Brexit’o“ be susitarimo poveikio 
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biudžetui ir griežtai nepritaria bet kokiam 
nenumatytam BŽŪP asignavimų 
mažinimui 2020 m., jei Sąjunga ir 
Jungtinė Karalystė nesusitartų, kadangi 
ūkininkams reikia iš anksto planuoti savo 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 4
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2d. atkreipia dėmesį į tai, kad 
Sąjungos biudžeto lėšomis remiant 
aplinkai kenksmingas žemės ūkio formas 
patiriama išorės išlaidų, kurias vėliau 
reikia padengti naudojant kitas viešųjų 
lėšų formas; pabrėžia, kad tai nėra 
veiksmingas biudžeto panaudojimas; 
pažymi, kad laikantis į visą sistemą 
orientuoto požiūrio, pavyzdžiui, žemės 
ūkio ekologijos, neigiamų išorinių 
veiksnių patiriama mažiau, o biudžeto 
lėšos, šiuo atžvilgiu, panaudojamos 
efektyviau;

Or. en

Pakeitimas 5
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2e. pabrėžia, kad Sąjungos biudžetas 
turi atitikti Paryžiaus susitarime 
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nustatytus tikslus;

Or. en

Pakeitimas 6
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2f. primena, kad 2017 m. kovo mėn. 
ECOFIN taryba paragino valstybes nares 
likusį dabartinės DFP laikotarpį daugiau 
lėšų panaudoti kovai su klimato kaita 
finansuoti, nes per Paryžiuje vykusią 21-
ąją Jungtinių Tautų bendrosios klimato 
kaitos konvencijos šalių konferenciją 
(COP 21) buvo prisiimta papildomų 
įsipareigojimų; reiškia susirūpinimą dėl 
to, kad nepavyko padidinti išlaidų, 
atsižvelgiant tiek į Sąjungos vykdomus 
Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus, tiek 
į paties Europos Parlamento tikslą 
30 proc. kitos 2021–2027 m. DFP 
biudžeto lėšų skirti su klimatu susijusioms 
išlaidoms;

Or. en

Pakeitimas 7
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
2 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2g. primena, kad, kaip teigia Europos 
Audito Rūmai (EAR), gresia rimtas 
pavojus, kad tikslas ne mažiau kaip 
20 proc. 2014–2020 m. Sąjungos biudžeto 
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lėšų skirti su klimatu susijusioms 
išlaidoms nebus pasiektas; apgailestauja 
dėl to, kad atsižvelgiant į šiuo metu 
siūlomą 2020 m. bendrojo biudžeto 
projektą, nepaisant to, kad juo 21 proc. 
lėšų skirta su klimatu susijusioms 
išlaidoms, tik 19,7 proc. 2014–2020 m. 
Sąjungos biudžeto lėšų bus skirta su 
klimatu susijusioms išlaidoms; pažymi, 
kad tai reiškia, jog su klimatu susijusioms 
išlaidoms skirta suma bus 3,5 mlrd. EUR 
mažesnė, palyginti su nustatytu tikslu;

Or. en

Pakeitimas 8
Clara Aguilera

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

3. nepritaria Komisijos siūlomam 
asignavimų, skiriamų vaisių ir daržovių 
sektoriaus gamintojų organizacijoms, 
mažinimui (− 14,6 mln. EUR), nes dėl to 
gali būti daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

Or. en

Pakeitimas 9
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

3. griežtai nepritaria Komisijos 
siūlomam asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimui 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

Or. en

Pakeitimas 10
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; todėl Komisija turėtų 
užtikrinti, kad išmokos šiame sektoriuje 
nebūtų mažinamos; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

Or. en

Pakeitimas 11
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan
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Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje, kadangi tiesiogiai bus 
paveikti ūkininkai; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

Or. en

Pakeitimas 12
Zbigniew Kuźmiuk, Krzysztof Jurgiel

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina, ir siūlo skirti 
25 mln. EUR pagal skirsnį „Kitos 
kiaulienos, paukštienos, kiaušinių, 
bitininkystės ir kitų gyvūninės kilmės 
produktų priemonės“, siekiant paremti 
paukštienos sektorių;
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Or. en

Pakeitimas 13
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba su Ukraina;

3. apgailestauja dėl Komisijos 
siūlomo asignavimų, skiriamų vaisių ir 
daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijoms, mažinimo 
(− 14,6 mln. EUR), nes dėl to gali būti 
daromas neigiamas poveikis jų 
didėjančiam indėliui siekiant iš naujo 
subalansuoti derybines galias maisto 
tiekimo grandinėje; apgailestauja dėl to, 
kad nenumatyta asignavimų paukštienos 
sektoriui, nes jame nesąžiningai iškraipoma 
prekyba;

Or. en

Pakeitimas 14
Giuseppe Milazzo

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. apgailestauja dėl to, kad 
nenumatyta kompensacijų už Komisijos 
siūlomą asignavimų, skiriamų Sąjungos 
vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojams, 
mažinimą – minėtas sektorius patiria 
sunkią krizę dėl fitofaginių ar patologinių 
ligos sukėlėjų, kaip antai apelsinams 
kenkiančio Tristeza viruso, citrinoms 
kenkiančios Mal secco ligos, pomidorams 
kenkiančios Tuta absoluta ir 
alyvmedžiams kenkiančios bakterijos 
Xylella fastidiosa; ragina, nepaisant 



PE639.812v01-00 10/29 AM\1186454LT.docx

LT

sumažintų asignavimų, numatyti 
citrusinių vaisių finansavimo planą 
esamų citrinmedžių ir alyvmedžių 
giraičių, kuriose auginamos atsparesnės 
tų pačių augalų veislės, žemės 
pertvarkymo išlaidoms padengti, kad šį 
sektorių būtų galima iš esmės atgaivinti;

Or. en

Pakeitimas 15
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo 
su MERCOSUR;

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių ir kitus sektorius 
rinkos sunkumų, susijusių su Jungtinės 
Karalystės išstojimu iš Sąjungos, atveju; 
yra susirūpinęs dėl to, kad šis sektorius 
patirs papildomų sunkumų dėl Sąjungos 
prekybos susitarimo su MERCOSUR;

Or. en

Pakeitimas 16
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės galimu 
išstojimu iš Sąjungos, atveju; yra 
susirūpinęs dėl to, kad šis sektorius patirs 
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sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo 
su MERCOSUR;

papildomų sunkumų dėl Sąjungos 
prekybos susitarimo su MERCOSUR;

Or. en

Pakeitimas 17
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo 
su MERCOSUR;

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; pabrėžia, kad 
Jungtinės Karalystės išstojimas iš 
Sąjungos taip pat turės didelį neigiamą 
poveikį keliems Europos Sąjungos žemės 
ūkio sektoriams; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo 
su MERCOSUR;

Or. en

Pakeitimas 18
Anne Sander, Mairead McGuinness

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos 

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad Sąjungos prekybos susitarimu su 
MERCOSUR bus sukelta papildomų 
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susitarimo su MERCOSUR; sunkumų minėtiems žemės ūkio 
sektoriams, todėl prašo Komisijos iki 
2019 m. pabaigos išsamiai išdėstyti 
2019 m. birželio 28 d. paskelbto 
1 mlrd. EUR vertės Sąjungos paramos 
plano, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas 
opiems Sąjungos žemės ūkio sektoriams 
susidoroti su galimu neigiamu šio 
susitarimo poveikiu tuo atveju, jei jis bus 
ratifikuotas, turinį;

Or. en

Pakeitimas 19
Anne Sander

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos 
susitarimo su MERCOSUR;

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti jautienos sektorių Airijoje 
rinkos sunkumų, susijusių su Jungtinės 
Karalystės išstojimu iš Sąjungos, atveju; 
ragina Komisiją pasiūlyti paramos planą 
visiems Sąjungos žemės ūkio sektoriams, 
kuriems įtakos gali turėti Jungtinės 
Karalystės išstojimas iš Sąjungos, ir 
išplėsti šio plano taikymą įtraukiant 
paveiktas valstybes nares, atsižvelgiant į 
joms daromo poveikio laipsnį; mano, kad 
norint, jog šis planas būtų veiksmingas, 
jame turi būti numatytos struktūrinės 
priemonės sektorių organizavimui 
stiprinti ir prekybos srautų įvairovei 
skatinti;

Or. en

Pakeitimas 20
Clara Aguilera
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Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos 
susitarimo su MERCOSUR;

4. mano, kad Komisijos pasiūlymas 
skirti 50 mln. EUR pagal punktą „Kitos 
jautienos ir veršienos priemonės“ turėtų 
būti taikomas visiems susijusiems 
sektoriams ir visoms valstybėms narėms, 
siekiant kovoti su rinkos sunkumais, 
susijusiais su Jungtinės Karalystės 
išstojimu iš Sąjungos ir papildomais 
sunkumais dėl Sąjungos prekybos 
susitarimo su MERCOSUR; mano, kad 
prieš įsigaliojant šiam prekybos 
susitarimui turėtų būti atliktas tinkamas 
poveikio vertinimas kiekviename 
sektoriuje ir kiekvienoje valstybėje narėje 
ir turėtų būti nustatytos apsaugos 
priemonės, įskaitant biudžeto nenumatytų 
atvejų planą, atsižvelgiant į Sąjungos 
prekybos susitarimą su MERCOSUR; 

Or. en

Pakeitimas 21
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo 
su MERCOSUR;

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti Airijos sektorių rinkos 
sunkumų, susijusių su Jungtinės Karalystės 
išstojimu iš Sąjungos, atveju; yra 
susirūpinęs dėl to, kad šis sektorius patirs 
papildomų sunkumų dėl Sąjungos 
prekybos susitarimo su MERCOSUR. 
Ragina Komisiją, nepaisant to, apsvarstyti 
papildomus asignavimus kitoms 
valstybėms narėms, kurių jautienos 
eksportui įtakos turėtų „Brexit’as“;
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Or. en

Pakeitimas 22
Ivan David, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas, Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos 
susitarimo su MERCOSUR;

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos 
susitarimų, ypač su MERCOSUR, Kanada 
ir galimo susitarimo su Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis sudarymo;

Or. en

Pakeitimas 23
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo 
su MERCOSUR;

4. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo 
su MERCOSUR; atkakliai tvirtina, kad, 
siekiant užtikrinti suderinamumą su 
klimato tikslais, parama gyvulininkystės 
sektoriams neturėtų būti teikiama 
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nenustatant sąlygų, o pirmenybė turėtų 
būti teikiama tiems gamybos metodams, 
kurie naudingi klimatui, aplinkai ir 
biologinei įvairovei, pvz., ekstensyviosios, 
ganymu ganyklose pagrįstos 
gyvulininkystės produktų gamybai;

Or. en

Pakeitimas 24
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo 
su MERCOSUR;

4. teigiamai vertina Komisijos 
pasiūlymą skirti 50 mln. EUR pagal punktą 
„Kitos jautienos ir veršienos priemonės“, 
siekiant paremti sektorių rinkos sunkumų, 
susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu 
iš Sąjungos, atveju; yra susirūpinęs dėl to, 
kad šis sektorius patirs papildomų 
sunkumų dėl Sąjungos prekybos susitarimo 
su MERCOSUR; ragina skirti daugiau 
asignavimų priemonėms kituose 
sektoriuose rinkos sunkumų, susijusių su 
Jungtinės Karalystės išstojimu iš 
Sąjungos, atveju;

Or. en

Pakeitimas 25
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. atkreipia dėmesį į tai, kad 
biudžetinė parama opiems sektoriams yra 
neveiksminga, bet tuo pačiu metu jų 
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rinkos atveriamos tolesnei konkurencijai 
ir kyla pavojus rinkoms tapti nestabilioms, 
visų pirma sudarant dvišalius laisvosios 
prekybos susitarimus; atkreipia dėmesį ir į 
tai, kad tradiciniai nuosavi ištekliai 
Sąjungos biudžete ilgą laiką mažėja, visų 
pirma dėl to, kad dėl laisvosios prekybos 
susitarimų sumažėjo muitai;

Or. en

Pakeitimas 26
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. atkreipia dėmesį į Komisijos 
pasiūlymą padėti ūkininkams ir skirti 
1 mlrd. EUR vertės finansinės paramos 
paketą, jei dėl Sąjungos prekybos 
susitarimo su MERCOSUR būtų 
sutrikdyta rinka; primygtinai ragina šiam 
tikslui nenaudoti lėšų iš jokios esamos 
žemės ūkio biudžeto eilutės;

Or. en

Pakeitimas 27
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. prašo Komisijos taip pat 
apsvarstyti papildomą paramą kitiems 
sektoriams, kaip antai vyno ar vaisių ir 
daržovių, siekiant padėti jiems padengti su 
„Brexit’u“ susijusius prekybos nuostolius 
ir skatinti reklamos kampanijas 
trečiosiose šalyse, siekiant atverti ir 
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stiprinti naujas rinkos galimybes;

Or. en

Pakeitimas 28
Irène Tolleret, Jérémy Decerle

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. yra susirūpinęs dėl dabartinės 
krizės cukraus sektoriuje, kilusios po to, 
kai buvo panaikinta kvotų sistema ir 
neseniai paskelbta apie aštuonių gamyklų 
uždarymą Sąjungoje; ragina Komisiją 
remti privatų sandėliavimą siekiant 
prisidėti prie rinkos padėties gerinimo ir 
apsvarstyti galimybę taikyti papildomas 
priemones šių uždarymų paveiktiems 
ūkininkams ir perdirbėjams;

Or. en

Pakeitimas 29
Anne Sander

Nuomonės projektas
4 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4e. apgailestauja dėl to, kad 
nenumatyta asignavimų cukraus 
sektoriui, kuriam šiuo metu kyla 
sunkumų, remti; mano, kad nesikišant 
valdžios institucijoms, privatiems 
subjektams turi būti leista imtis privačių 
priemonių reguliuoti gamybą; 
atsižvelgdamas į tai siūlo Komisijai, 
atsižvelgiant į naują gamybos kampaniją, 
įvertinti galimybę pradėti taikyti biudžeto 
požiūriu neutralias priemones, numatytas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamento (ES) Nr. 1308/20131a 222 
straipsnyje, kuriomis ūkininkams ir jų 
organizacijoms leidžiama sudaryti 
kolektyvines sutartis, kad produkciją 
pašalintų iš rinkos, sandėliuotų ar 
mažintų suderintu būdu;
____________________

1a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės 
politikos, kuriuo iš dalies keičiami 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 
ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 
ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos 
sprendimas 2004/585/EB (OL L 354, 
2013 12 28, p. 22).

Or. en

Pakeitimas 30
Paolo De Castro, Pina Picierno

Nuomonės projektas
4 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4f. palankiai vertina tai, kad Komisija 
siūlo padidinti finansavimą skatinimo 
priemonėms, kuriuo patvirtinamas 
patobulinimų, atliktų vykdant pastarąją 
reformą, veiksmingumas; mano, kad 
skatinimo priemonės yra labai svarbios 
norint išplėsti Sąjungos eksporto dalį 
rinkose visame pasaulyje;

Or. en

Pakeitimas 31
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
4 g dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4g. laikosi nuomonės, kad Komisija 
turėtų ir toliau stiprinti reklamos 
kampanijas, skirtas atverti naujas rinkas 
kokybiškiems gaminiams;

Or. en

Pakeitimas 32
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Jérémy Decerle

Nuomonės projektas
4 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4h. apgailestauja dėl to, kad 
nenumatyta pagalbos priemonių 
ūkininkams, ypač pieno ir pieno produktų 
sektoriuje, kurie susiduria su nuolatiniais 
rinkos sunkumais dėl Rusijos embargo;

Or. en

Pakeitimas 33
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
4 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4i. primena, kad pastaruosius 
penkerius metus Europos žemės ūkio 
sektorius vis dar kenčia nuo Rusijos 
embargo padarinių; pabrėžia, kad bet 
koks papildomas poveikis žemės ūkio 
prekybos srautams, susijęs su Jungtinės 
Karalystės išstojimu iš Sąjungos, gali 
sukelti papildomų trikdžių ir prašo 
prireikus skirti papildomų asignavimų 
išskirtinėms priemonėms;
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Or. en

Pakeitimas 34
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
4 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4j. atkreipia dėmesį į nepalankias oro 
sąlygas, su kuriomis pastaraisiais metais 
susidūrė Europos žemės ūkis ir kurios, 
kaip prognozuojama, dėl klimato pokyčių 
pasitaikys vis dažniau ir taps vis 
sudėtingesnės; ragina sutelkti žemės ūkio 
krizių rezervo lėšas, siekiant paremti 
šiemet nuo sausros nukentėjusius 
ūkininkus; tačiau pabrėžia, kad 
nukrypimai nuo aplinkos apsaugos 
reikalavimų gali sukelti neigiamų 
padarinių, nes jais gali būti padidintas 
jautrumas sausroms;

Or. en

Pakeitimas 35
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad Sąjunga gali 
labai prisidėti skatinant sveikos mitybos 
įpročius, visų pirma atsižvelgiant į vaikus, 
ir todėl mano, kad nepaprastai svarbu 
visapusiškai pasinaudoti viršutinėmis 
ribomis, numatytomis dabartiniame 
reglamente pagal Sąjungos mokykloms 
skirtas programas; todėl ragina valstybes 
nares stiprinti savo nacionalines 
programas, kad būtų užtikrintas visiškas 

5. laikosi nuomonės, kad Sąjunga gali 
labai prisidėti skatinant sveikos mitybos 
įpročius, visų pirma atsižvelgiant į vaikus, 
ir todėl mano, kad nepaprastai svarbu 
visapusiškai pasinaudoti viršutinėmis 
ribomis, numatytomis dabartiniame 
reglamente pagal Sąjungos mokykloms 
skirtas programas; todėl ragina valstybes 
nares rengiant mažiau biurokratiškas 
programas stiprinti savo nacionalines 
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didžiausios turimų asignavimų sumos 
(250 mln. EUR) panaudojimas;

programas, kad būtų užtikrintas visiškas 
didžiausios turimų asignavimų sumos 
(250 mln. EUR) panaudojimas;

Or. en

Pakeitimas 36
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. laikosi nuomonės, kad Sąjunga gali 
labai prisidėti skatinant sveikos mitybos 
įpročius, visų pirma atsižvelgiant į vaikus, 
ir todėl mano, kad nepaprastai svarbu 
visapusiškai pasinaudoti viršutinėmis 
ribomis, numatytomis dabartiniame 
reglamente pagal Sąjungos mokykloms 
skirtas programas; todėl ragina valstybes 
nares stiprinti savo nacionalines 
programas, kad būtų užtikrintas visiškas 
didžiausios turimų asignavimų sumos 
(250 mln. EUR) panaudojimas;

5. laikosi nuomonės, kad Sąjunga gali 
labai prisidėti skatinant sveikos mitybos 
įpročius, visų pirma atsižvelgiant į vaikus, 
ir todėl mano, kad nepaprastai svarbu 
visapusiškai pasinaudoti viršutinėmis 
ribomis, numatytomis dabartiniame 
reglamente pagal Sąjungos mokykloms 
skirtas programas ir plėtoti alternatyvias 
tvaraus vartojimo programas; todėl ragina 
valstybes nares stiprinti savo nacionalines 
programas, kad būtų užtikrintas visiškas 
didžiausios turimų asignavimų sumos 
(250 mln. EUR) panaudojimas;

Or. en

Pakeitimas 37
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina didesnę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurių tikslas – saugių ir aukštos kokybės 
maisto produktų tiekimas; pabrėžia, jog 
būtina, kad moksliniams tyrimams žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje skirtos 

6. teigiamai vertina didesnę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurių tikslas – saugių ir aukštos kokybės 
maisto produktų tiekimas; pabrėžia, jog 
būtina, kad moksliniams tyrimams žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje skirtos 
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lėšos, ypač lėšos iš programos „Horizontas 
2020“ biudžeto, ir toliau būtų visiškai 
prieinamos siekiant skatinti inovacijas ir 
pažangius sprendimus žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriuose.

lėšos, ypač lėšos iš programos „Horizontas 
2020“ biudžeto, ir toliau būtų visiškai 
prieinamos siekiant skatinti inovacijas ir 
pažangius sprendimus, visų pirma 
atliekant žemės ūkio ekologijos tyrimus, 
laikantis į visą žemės ūkio ekosistemą 
orientuoto požiūrio, žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriuose; pabrėžia praktinio 
rezultatų taikymo ūkių lygmeniu svarbą ir 
žemės ūkio plėtros paslaugų vaidmenį; 
atkreipia dėmesį į tai, kad įgyvendinant 
mokslinių tyrimų politiką turėtų būti 
laikomasi aplinkos, klimato, biologinės 
įvairovės, sveikatos ir gerovės politikos 
tikslų ir skatinamos bei remiamos 
iniciatyvos, pritaikytos smulkiųjų ūkių, 
neturinčių masto ekonomijos, poreikiams, 
kad jie galėtų naudotis naujausių 
technologijų teikiamomis galimybėmis; 

Or. en

Pakeitimas 38
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina didesnę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurių tikslas – saugių ir aukštos kokybės 
maisto produktų tiekimas; pabrėžia, jog 
būtina, kad moksliniams tyrimams žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje skirtos 
lėšos, ypač lėšos iš programos „Horizontas 
2020“ biudžeto, ir toliau būtų visiškai 
prieinamos siekiant skatinti inovacijas ir 
pažangius sprendimus žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriuose.

6. teigiamai vertina didesnę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurių tikslas – saugių ir aukštos kokybės 
maisto produktų tiekimas ir aprūpinimas 
maistu; pabrėžia, jog būtina, kad 
moksliniams tyrimams žemės ūkio maisto 
produktų sektoriuje skirtos lėšos, ypač 
lėšos iš programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto, ir toliau būtų visiškai prieinamos 
siekiant skatinti inovacijas ir pažangius 
sprendimus žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sektoriuose;

Or. en
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Pakeitimas 39
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina didesnę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurių tikslas – saugių ir aukštos kokybės 
maisto produktų tiekimas; pabrėžia, jog 
būtina, kad moksliniams tyrimams žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje skirtos 
lėšos, ypač lėšos iš programos „Horizontas 
2020“ biudžeto, ir toliau būtų visiškai 
prieinamos siekiant skatinti inovacijas ir 
pažangius sprendimus žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriuose.

6. teigiamai vertina didesnę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurių tikslas – saugių ir aukštos kokybės 
maisto produktų tiekimas; pabrėžia, jog 
būtina, kad moksliniams tyrimams žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje skirtos 
lėšos, ypač lėšos iš programos „Horizontas 
2020“ biudžeto, ir toliau būtų visiškai 
prieinamos siekiant skatinti inovacijas ir 
pažangius sprendimus žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriuose, visų pirma siekiant 
remti pažangiųjų kaimų iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 40
Bert-Jan Ruissen

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. teigiamai vertina didesnę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurių tikslas – saugių ir aukštos kokybės 
maisto produktų tiekimas; pabrėžia, jog 
būtina, kad moksliniams tyrimams žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje skirtos 
lėšos, ypač lėšos iš programos „Horizontas 
2020“ biudžeto, ir toliau būtų visiškai 
prieinamos siekiant skatinti inovacijas ir 
pažangius sprendimus žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriuose.

6. teigiamai vertina didesnę paramą 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, 
kurių tikslas – saugių ir aukštos kokybės 
maisto produktų tiekimas; pabrėžia, jog 
būtina, kad moksliniams tyrimams žemės 
ūkio maisto produktų sektoriuje skirtos 
lėšos, ypač lėšos iš programos „Horizontas 
2020“ biudžeto, ir toliau būtų visiškai 
prieinamos siekiant skatinti inovacijas ir 
pažangius sprendimus žemės ūkio ir kaimo 
plėtros sektoriuose; pabrėžia, kad reikia 
stipriau susieti tyrimus ir praktiką, 
įtraukiant pirminės produkcijos 
gamintojus ir skleidžiant žinias bei 
geriausią patirtį;
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Or. en

Pakeitimas 41
Peter Jahr, Marlene Mortler, Christine Schneider, Norbert Lins

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina Komisiją suteikti 
pakankamą finansinę paramą tolesniam 
pažangių ir naujoviškų sprendimų 
diegimui žemės ūkio sektoriuje, 
atsižvelgiant į jų įrodytą naudą aplinkai ir 
poreikį didinti žemės ūkio sektoriaus 
efektyvumą; mano, kad toliau reikėtų 
analizuoti ir skatinti tikslųjį ūkininkavimą 
ir skaitmeninių technologijų naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 42
Juan Ignacio Zoido Álvarez

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. atsižvelgdamas į tai, kad Sąjunga 
išlieka pažeidžiama gyvūnų ir augalų ligų 
protrūkių atžvilgiu, apgailestauja dėl to, 
kad fondo asignavimai neatidėliotinoms 
priemonėms, susijusioms su gyvūnų ir 
augalų sveikata, sumažinti 60 proc.;

Or. en

Pakeitimas 43
Ivo Hristov, Carmen Avram

Nuomonės projektas
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6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. su dideliu susirūpinimu atkreipia 
dėmesį į sunkius afrikinio kiaulių maro, 
išplitusio keliose valstybėse narėse, 
padarinius ir didelį nuo 2019 m. pradžios 
užregistruotų protrūkių skaičių; yra 
susirūpinęs dėl to, kad dideliuose kiaulių 
ūkiuose buvo paskersta dešimtys 
tūkstančių gyvulių; todėl laikosi 
nuomonės, kad neatidėliotinų priemonių, 
susijusių su gyvūnų ir augalų sveikata, 
fondo lėšos turėtų būti padidintos;

Or. en

Pakeitimas 44
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu, Siegfried Mureşan, Asim Ademov

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. apgailestauja dėl to, kad 
nenumatyta asignavimų afrikinio kiaulių 
maro prevencijai ir kovai su juo, ir 
pabrėžia, kad 2019 m. Sąjungos biudžete 
šiam tikslui buvo skirta 28 mln. EUR; 
pabrėžia, kad bent panaši suma turėtų 
būti įtraukta į 2020 m. Sąjungos biudžetą;

Or. en

Pakeitimas 45
Ivo Hristov, Carmen Avram

Nuomonės projektas
6 e dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6e. atkreipia dėmesį į tai, kad 
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trečiosios šalys investavo į mokslinius 
tyrimus, kuriais siekiama sukurti vakciną 
nuo afrikinio kiaulių maro (AKM); 
laikosi nuomonės, kad Sąjunga turėtų 
investuoti į vakcinos mokslinius tyrimus ir 
jos kūrimą, nes ji padėtų per trumpiausią 
laiką sustabdyti AKM plitimą ir jį 
išnaikinti;

Or. en

Pakeitimas 46
Irène Tolleret, Jérémy Decerle, Elsi Katainen

Nuomonės projektas
6 f dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6f. ragina valstybes nares didinti 
paramą jaunų ūkininkų įsisteigimui, 
laikantis tikslo labiau prisidėti prie 
Sąjungos ūkininkų kartų kaitos;

Or. en

Pakeitimas 47
Elsi Katainen, Ulrike Müller, Atidzhe Alieva-Veli, Jérémy Decerle, Irène Tolleret

Nuomonės projektas
6 g dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6g. pabrėžia, kokie svarbūs 
įsipareigojimai kaimo plėtros programoms 
ir išlaidos žemės ūkio ir aplinkosaugos 
priemonėms, taip pat kaimo ekonominė 
plėtra, ypač kokios svarbios iniciatyvos, 
skirtos jauniems ūkininkams ir jų 
paramai;

Or. en
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Pakeitimas 48
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 h dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6h. pažymi, kad Europos Taryba ir 
Europos Parlamentas pritarė veiksmų 
klimato kaitos srityje integravimui į kitas 
politikos sritis pagal 2014–2020 m. 
daugiametę finansinę programą; primena 
2016 m. EAR ataskaitą1 dėl su klimatu 
susijusių išlaidų, kurioje teigiama, kad 
„žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse 
reikšmingo perėjimo prie klimato politikos 
veiksmų nenustatyta ir kad nevisiškai 
išnagrinėtos visos potencialios galimybės 
finansuoti su klimatu susijusius 
veiksmus“;

Or. en

Pakeitimas 49
Benoît Biteau
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
6 i dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6i. pabrėžia, kad norint integruoti 
klimato kaitos srities veiksmus į kitas 
politikos sritis, reikia, kad tiek pati BŽŪP, 
tiek Sąjungos žemės ūkio ir prekybos 
politika būtų nuosekli ir suderinta; 
pažymi, kad BŽŪP išmokoms, visų pirma 
savanoriškai susietajai paramai 
gyvulininkystės produktų gamybai, turėtų 
būti taikomos būtinos sąlygos, 

1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_31/SR_CLIMATE_LT.pdf
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užtikrinančios, kad išmokomis būtų 
remiami tik klimatui, aplinkai ir 
biologinei įvairovei naudingi gamybos 
metodai;

Or. en

Pakeitimas 50
Martin Buschmann, Petros Kokkalis

Nuomonės projektas
6 j dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6j. ragina paskirstyti tolesnį BŽŪP 
finansavimą priemonėms, kuriomis 
tobulinamas žemės ūkio sektorius 
socialinėje ir ekonominėje bei aplinkos 
tvarumo, gyvūnų gerovės ir biologinės 
įvairovės srityse; ragina nustatyti 
išmatuojamus šių patobulinimų 
orientyrus, nuolat stebint Komisijai ir 
teikiant ataskaitas Parlamentui;

Or. en

Pakeitimas 51
Anne Sander

Nuomonės projektas
6 k dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6k. palankiai vertina naujų 
bandomųjų projektų, būtinų siekiant 
apsvarstyti bendros žemės ūkio politikos 
ateitį, finansavimą, visų pirma tų 
projektų, kuriais siekiama sukurti 
integruotosios kenkėjų kontrolės 
priemonių rinkinį ūkininkams, remti 
pažangiuosius kaimus ir parengti veiksmų 
programą gyvulininkystės sektoriuje;
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Or. en

Pakeitimas 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

Nuomonės projektas
6 l dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6l. ragina nustoti remti jaučių 
auginimą bulių kautynėms BŽŪP 
biudžeto lėšomis;

Or. en

Pakeitimas 53
Paolo De Castro, Pina Picierno

Nuomonės projektas
6 m dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6m. prašo išlaikyti Sąjungos teisės 
aktuose nustatytą maksimalų POSEI 
programų asignavimų lygį, pabrėžiant šių 
programų svarbą žemės ūkio produktų 
gamintojų atsparumui, ir atkreipia dėmesį 
į nestabilią ekonominę atokiausių 
regionų, kurie vis dar labai kenčia nuo 
krizės, padėtį.

Or. en


