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Pakeitimas 133
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 36, 37 
straipsnius ir 299 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 2 straipsnį, 3 
straipsnio 2 dalį, 34 straipsnio 2 dalį, 36, 
37 ir 82 straipsnius ir 299 straipsnio 2 dalį,

Or. pl

Pagrindimas

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. nie sprzyja osiąganiu podstawowych zadań 
Wspólnoty, w tym zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, wysokiego poziomu 
zatrudnienia i ochrony socjalnej, spójności gospodarczej i społecznej oraz solidarności 
miedzy Państwami Członkowskimi, a także w niewystarczający sposób realizuje cele WPR, 
utrwala dyskryminację gospodarstw rodzinnych, które stanowią zdecydowaną większość 
wśród unijnych gospodarstw rolnych, sprzyjając tym samym nadużywaniu pozycji 
dominującej przez nieliczne gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Pakeitimas 134
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Čekijos, Estijos, Kipro, 
Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, 
Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo 
aktą ir Bulgarijos ir Rumunijos stojimo 
aktą kuriuose numatyta, kad pasibaigus 
pereinamiems laikotarpiams naujoms 
valstybėms narėms skirti mažesnes žemės 
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ūkio subsidijas nebepateisinama,

Or. pl

Pagrindimas

Nowe państwa członkowskie nie mogą być traktowane po siedmioletnich okresach 
przejściowych jak państwa drugiej kategorii. Byłoby to niezgodne z zasadami Unii 
Europejskiej i celami Wspóolnej Polityki Rolnej (WPR). Jednocześnie zagrażałoby to  
spójności społecznej i gospodarczej całej Unii oraz jej zrównoważonemu rozwojowi.

Pakeitimas 135
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Remiantis, įgyta įgyvendinant 2003 m. 
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1782/2003, nustatantį bendrąsias 
tiesioginės pagalbos schemų pagal bendrą 
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį 
pagalbos schemas ūkininkams ir iš dalies 
pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 
2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 
1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 
1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 
1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 
2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, kad tam 
tikras paramos mechanizmo sudėtines dalis 
reikia pakeisti. Visų pirma turėtų būti 
išplėsta tiesioginės paramos taikymo sritis, 
o bendrosios išmokos schemos 
funkcionavimas – supaprastintas. Taip pat 
reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 
Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 nuo 
įsigaliojimo keletą kartų iš esmės 
pakeistas. Atsižvelgiant į šiuos 
pasikeitimus ir siekiant aiškumo, jį reikėtų 
panaikinti ir pakeisti nauju reglamentu.

(1) Remiantis, įgyta įgyvendinant 2003 m. 
rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1782/2003, nustatantį bendrąsias 
tiesioginės pagalbos schemų pagal bendrą 
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį 
pagalbos schemas ūkininkams ir iš dalies 
pakeičiantį Reglamentus (EEB) Nr. 
2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 
1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 
1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 
1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 
2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001, kad tam 
tikras paramos mechanizmo sudėtines dalis 
reikia pakeisti. Visų pirma būtų galima
išplėsti tiesioginės paramos taikymo sritį, o 
bendrosios išmokos funkcionavimą –
supaprastintischemos . Taip pat reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad Reglamentas 
(EB) Nr. 1782/2003 nuo įsigaliojimo keletą 
kartų iš esmės pakeistas. Atsižvelgiant į 
šiuos pasikeitimus ir siekiant aiškumo, jį 
reikėtų panaikinti ir pakeisti nauju 
reglamentu.

Or. es
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Pakeitimas 136
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Praktika parodė, kad BŽŪP buvo 
nesėkminga ir kad reikia žemės ūkio 
politikos, grindžiamos teise užtikrinti 
apsirūpinimą maistu ir į maisto saugą, 
taip pat šiais svarbiais punktais: parama 
gaminantiems ūkininkams; apribojimu 
siekio kuo daugiau gaminti, dėl kurio 
nuosavybė sutelkiama didelių įmonių 
rankose, gamyba koncentruojama tam 
tikruose regionuose, kiti regionai 
atskiriami nuo gamybos ir greičiau nyksta 
mažosios ir vidutinės žemės ūkio įmonės; 
kaimo vietovių nuosmukio ir daugelio 
regionų dykumėjimo stabdymu; kova su 
gamybos sektorių nestabilumu dėl 
vartojimo netolygumų, siekiant sumažinti 
žlugdantį jo poveikį trečiųjų šalių, kuriose 
žemės ūkis ir su žemės ūkiu susijusi veikla 
sudaro esminę ekonomikos dalį, žemės 
ūkiui.

Or. pt

Pagrindimas

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Pakeitimas 137
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Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Siekiant ir toliau mažinti 
biurokratinę naštą, žemės ūkio sektoriuje 
reikėtų nustatyti skaidresnes, 
paprastesnes ir lankstesnes taisykles. 
Bendroji žemės ūkio politika galėtų 
prisidėti prie to, kad verslus ūkininkas 
būtų konkurencingas globalizuotose 
rinkose, vien tik sumažinus sąnaudas ir 
administracinę naštą.

Or. de

Pakeitimas 138
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) Dėl įvairių BŽŪP reformų, 
palaipsnio rinkų atvėrimo, rinkos 
reguliavimo priemonių žemės ūkio 
produktams mažinimo ir žemės ūkio 
klausimo įtraukimo į PPO veiklą, taip pat 
dėl nuo gamybos atsietos bendrosios 
išmokos schemos taikymo daug smulkių ir 
vidutinių ūkininkų turėjo nutraukti veiklą 
ir palikti kaimą, taigi dėl to padidėjo 
žemės ūkio rinkų nestabilumas ir 
skirtumai tarp kultūrų, ūkininkų ir šalių.

Or. pt

Pagrindimas

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
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países.

Pakeitimas 139
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) Kilusi naujausia krizė ir išaugusios 
maisto produktų kainos parodė, kad 
žemės ūkis turi būti laikomas svarbiu 
strateginiu sektoriumi siekiant užtikrinti 
visų šalių apsirūpinimą maistu ir 
nepriklausomybę maisto požiūriu ir kad 
PPO vykdant veiklą žemės ūkio negalima 
iškeisti į paslaugų arba technologijų 
verslą, kuris tenkina tik ekonomikos ir 
finansinius sluoksnius bei didžiuosius 
importuotojus.

Or. pt

Pagrindimas

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Pakeitimas 140
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) Iš kaimo vietovių padėties matyti, kad 
būtina išlaikyti gamybines žemės ir 
ūkininkų funkcijas ir suteikti ūkininkams 
laisvę rinktis tai, kas labiausiai tinka 
atsižvelgiant į agrarines ir ekologines jų 
ūkių sąlygas, įskaitant visą su 
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gyvulininkyste susijusią žemės ūkio 
veiklą, o ne tik tokią veiklą, kuria 
verčiantis įgyjama teisė gauti paramą 
pagal BŽŪP istorinį modelį.

Or. pt

Pagrindimas

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.

Pakeitimas 141
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1e) Atsižvelgiant į ūkininkų padėtį, ypač į 
mažų ir vidutinių bei šeimos ūkių 
savininkų padėtį, reikia ir toliau teikti su 
gamyba susietą paramą, tačiau reikalauti, 
kad būtų kultivuojami ir išlaikoma 
gamyba tuose plotuose, kuriems teikiama 
parama, kad būtų pakeista neteisinga 
dabartinė padėtis, kad kai kurie 
gamintojai ir smulkūs ūkininkai gauna 
mažas išmokas arba visai jų negauna.

Or. pt

Pagrindimas

A realidade tem demonstrado o falhanço da PAC e a necessidade de uma outra política 
agrícola que tenha como princípio o direito à soberania e segurança alimentares de todos os 
países.
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Pakeitimas 142
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
nustatytas principas, kad ūkininkams, 
nesilaikantiems tam tikrų reikalavimų 
visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, 
aplinkos ir gyvūnų gerovės srityse, 
tiesioginė parama bus sumažinta arba visai 
neskiriama. Ši kompleksinio susiejimo 
sistema yra neatskiriama Bendrijos 
paramos, teikiamos tiesioginių išmokų 
forma, dalis, todėl reikėtų ją toliau taikyti. 
Tačiau, remiantis įgyta patirtimi, keletas 
kompleksinio susiejimo reikalavimų 
nepakankamai susiję su ūkininkavimo 
veikla ar žemės ūkio naudmenomis arba 
labiau taikytini nacionalinėms valdžios 
institucijoms nei ūkininkams. Todėl 
kompleksinio susiejimo taikymo sritį 
reikėtų patikslinti.

(2) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
nustatytas principas, kad ūkininkams, 
nesilaikantiems tam tikrų reikalavimų 
visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, 
aplinkos ir gyvūnų gerovės srityse, 
tiesioginė parama bus sumažinta arba visai 
neskiriama. Ši kompleksinio susiejimo 
sistema yra neatskiriama Bendrijos 
paramos, teikiamos tiesioginių išmokų 
forma, dalis, todėl reikėtų ją toliau taikyti. 
Tačiau, remiantis įgyta patirtimi, keletas 
kompleksinio susiejimo reikalavimų 
nepakankamai susiję su ūkininkavimo 
veikla ar žemės ūkio naudmenomis arba 
labiau taikytini nacionalinėms valdžios 
institucijoms nei ūkininkams. Todėl 
kompleksinio susiejimo taikymo sritį ir jo 
reikalavimus reikėtų patikslinti 
atsižvelgiant į valstybių narių ūkių 
ypatybes ir struktūrą.

Or. el

Pagrindimas

H προσθήκη ορισμένων νέων κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης ενδέχεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αυξήσουν το διοικητικό κόστος αλλά και το κόστος παραγωγής, ιδίως για τις 
μικρές εκμεταλλεύσεις χωρίς να αποφέρουν τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.

Pakeitimas 143
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 (2) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 
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nustatytas principas, kad ūkininkams, 
nesilaikantiems tam tikrų reikalavimų 
visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, 
aplinkos ir gyvūnų gerovės srityse, 
tiesioginė parama bus sumažinta arba visai 
neskiriama. Ši kompleksinio susiejimo 
sistema yra neatskiriama Bendrijos 
paramos, teikiamos tiesioginių išmokų 
forma, dalis, todėl reikėtų ją toliau taikyti. 
Tačiau, remiantis įgyta patirtimi, keletas 
kompleksinio susiejimo reikalavimų 
nepakankamai susiję su ūkininkavimo 
veikla ar žemės ūkio naudmenomis arba 
labiau taikytini nacionalinėms valdžios 
institucijoms nei ūkininkams. Todėl 
kompleksinio susiejimo taikymo sritį 
reikėtų patikslinti.

nustatytas principas, kad ūkininkams, 
nesilaikantiems tam tikrų reikalavimų 
visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos, 
aplinkos ir gyvūnų gerovės srityse, 
tiesioginė parama bus sumažinta arba visai 
neskiriama. Ši kompleksinio susiejimo 
sistema yra neatskiriama Bendrijos 
paramos, teikiamos tiesioginių išmokų 
forma, dalis, todėl reikėtų ją toliau taikyti. 
Tačiau, remiantis įgyta patirtimi, keletas 
kompleksinio susiejimo reikalavimų 
nepakankamai susiję su ūkininkavimo 
veikla ar žemės ūkio naudmenomis arba 
labiau taikytini nacionalinėms valdžios 
institucijoms nei ūkininkams. Todėl 
kompleksinio susiejimo taikymo sritį 
reikėtų patikslinti. Jeigu į II priedą būtų 
įtraukti vadinamojo higienos paketo1

straipsniai, taikomi kompleksiniam 
susiejimui, neturėtų būti daugiau 
kontrolės.
1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto 
produktų higienos (OL L 139, 2004 4 30, p. 1), 
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, 
nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto 
produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 
2004 4 30, p. 55), 2005 m. sausio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 183/2005, nustatantis pašarų higienos 
reikalavimus (OL L 35, 2005 2 8, p. 1).

Or. de

Pagrindimas

Die konkreten Anforderungen aus den Anhängen der Verordnungen des sog. 
"Hygienepaketes" sollten in die Ratsverordnung aufgenommen werden, um Mißinterpretation 
bei der Auslegung und Anwendung dieser Vorschriften zu vermeiden.
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Pakeitimas 144
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Toliau turi būti siekiama, kad 
kompleksinio paramos susiejimo sistema 
būtų paprastesnė, geresnė ir labiau 
suderinta. Taigi Komisija kas dvejus 
metus turėtų pateikti ataskaitą apie 
kompleksinio paramos susiejimo sistemos 
taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pakeitimas 145
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2b) Sumažinus administracinę naštą, 
suderinus ir sujungus patikrinimus, 
įskaitant patikrinimus Europos 
institucijose, ir laiku mokant išmokas 
ūkininkai imtų labiau remti kompleksinio 
paramos susiejimo sistemą ir dėl to 
padidėtų šios politikos veiksmingumas.

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
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0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pakeitimas 146
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2c) Siekiant sumažinti ūkininkų naštą, 
valstybės narės ir Europos institucijos 
turėtų būti skatinamos atlikti kuo mažiau 
patikrinimų vietoje ir kuo labiau 
sumažinti priežiūros agentūrų skaičių, 
nepažeidžiant 2004 m. balandžio 21 d. 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 
nuostatų, kuriose nustatomos išsamios 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/20031

numatyto kompleksinio paramos 
susiejimo, moduliavimo ir kompleksinės 
administravimo ir kontrolės sistemos 
įgyvendinimo taisyklės. Taigi valstybėms 
narėms turėtų būti leista atlikti minimalų 
patikrinimų skaičių mokėjimo agentūros 
lygmeniu. Taip pat valstybės narės ir 
Europos institucijos turėtų būti 
skatinamos imtis papildomų priemonių 
tam, kad būtų apribotas kontrolę 
vykdančių asmenų skaičius ir jie būtų 
tinkamai parengti, siekiant laikotarpį, per 
kurį tam tikrame ūkyje gali būti atliktas 
patikrinimas vietoje, apriboti daugiausia 
iki 1 dienos. Komisija turėtų padėti 
valstybėms narėms vykdyti integruotojo 
mėginių atrinkimo reikalavimus. 
Patikrinimų vietoje mėginių atranka 
turėtų būti vykdoma neatsižvelgiant į 
minimalų skaičių patikrinimų, kaip 
nustatyta specialiuose teisės aktuose dėl 
kompleksinio paramos susiejimo.
________

OL L 141, 2004 4 30, p. 18.

Or. en
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Pagrindimas

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pakeitimas 147
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento
2 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2d) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
ūkininkai už tą patį pažeidimą nebūtų 
baudžiami du kartus (sumažinant arba 
neskiriant išmokų, taip pat skiriant baudą 
už atitinkamų nacionalinių teisės aktų 
pažeidimą).

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".

Pakeitimas 148
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Be to, siekiant užtikrinti, kad žemės 
ūkio paskirties žemė nebūtų paliekama 
apleista ir kad ji bus išsaugota geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės, 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatyta 
Bendrijos sistema, pagal kurią valstybės 
narės patvirtina standartus, atsižvelgdamos 

(3) Be to, siekiant užtikrinti, kad žemės 
ūkio paskirties žemė nebūtų paliekama 
apleista ir kad ji bus išsaugota geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės, 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatyta 
Bendrijos sistema, pagal kurią valstybės 
narės patvirtina standartus, atsižvelgdamos 
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į konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos bei 
klimato sąlygas ir egzistuojančias 
ūkininkavimo sistemas (žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą) ir ūkių 
struktūras. Atsisakius reikalavimo atidėti 
žemės pagal bendrosios išmokos schemą, 
kai kuriais atvejais gali būti padarytas 
neigiamas poveikis aplinkai, visų pirma 
gali būti pažeisti tam tikri kraštovaizdžio 
bruožai. Todėl reikėtų sugriežtinti 
galiojančias Bendrijos nuostatas, 
kuriomis siekiama tam tikrais atvejais 
apsaugoti nurodytus kraštovaizdžio 
bruožus.

į konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos bei 
klimato sąlygas ir egzistuojančias 
ūkininkavimo sistemas (žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą) ir ūkių 
struktūras.

Or. de

Pagrindimas

Die Abschaffung der obligatorischen Flächenstilllegung erfordert keine Einführung neuer 
und weiterer Bewirtschaftungsauflagen im Rahmen von Cross Compliance.
Landwirtschaftliche Flächen können jederzeit freiwillig aus der Produktion genommen 
werden. Die derzeitigen Bestimmungen zum Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen in einem 
guten und ökologischen Zustand sowie das bestehende Fachrecht sind voll ausreichend und 
gelten für alle landwirtschaftlichen Flächen.

Pakeitimas 149
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Be to, siekiant užtikrinti, kad žemės 
ūkio paskirties žemė nebūtų paliekama 
apleista ir kad ji bus išsaugota geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės, 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatyta 
Bendrijos sistema, pagal kurią valstybės 
narės patvirtina standartus, atsižvelgdamos 
į konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos bei 
klimato sąlygas ir egzistuojančias 

(3) Be to, siekiant užtikrinti, kad žemės 
ūkio paskirties žemė nebūtų paliekama 
apleista ir kad ji bus išsaugota geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės, 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatyta 
Bendrijos sistema, pagal kurią valstybės 
narės patvirtina standartus, atsižvelgdamos 
į konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos bei 
klimato sąlygas ir egzistuojančias 
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ūkininkavimo sistemas (žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą) ir ūkių 
struktūras. Atsisakius reikalavimo atidėti 
žemės pagal bendrosios išmokos schemą, 
kai kuriais atvejais gali būti padarytas 
neigiamas poveikis aplinkai, visų pirma 
gali būti pažeisti tam tikri kraštovaizdžio 
bruožai. Todėl reikėtų sugriežtinti 
galiojančias Bendrijos nuostatas, kuriomis 
siekiama tam tikrais atvejais apsaugoti 
nurodytus kraštovaizdžio bruožus.

ūkininkavimo sistemas (žemėnaudą, 
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą) ir ūkių 
struktūras. Atsisakius reikalavimo atidėti 
žemės pagal bendrosios išmokos schemą, 
kai kuriais atvejais gali būti padarytas 
neigiamas poveikis aplinkai – biologinei 
įvairovei, tam tikriems kraštovaizdžio 
bruožams ir upių pakrantėms. Todėl 
reikėtų sugriežtinti galiojančias Bendrijos 
nuostatas, kuriomis siekiama tam tikrais 
atvejais apsaugoti nurodytus biologinę 
įvairovę ir kraštovaizdžio bruožus.

Or. fr

Pakeitimas 150
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Iki šiol taikoma BŽŪP finansavimo 
sistema per mažai remia šeimos ūkius ir 
dėl to apleidžiama žemės ūkio paskirties 
žemė, ypač regionuose, kuriuose sąlygos 
žemės ūkiui nepalankios, bei kaimo 
vietovėse mažėja gyventojų ir dėl šio 
proceso kyla neigiamų socialinių, 
ekonominių ir aplinkosauginių pasekmių. 
Todėl ūkių finansavimo kriterijai turėtų 
būti iš esmės pakeisti.

Or. pl

Pagrindimas

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. oraz obecne propozycje Komisji utrwalają 
dyskryminację gospodarstw rodzinnych i nie sprzyjają wykorzystaniu potencjału unijnego 
rolnictwa ze szkodą dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i poszczególnych 
państw członkowskich oraz stanowią zagrożenie dla produkcji zdrowej żywności i stanu 
środowiska naturalnego.



PE407.776v01-00 16/91 AM\727226LT.doc

LT

Pakeitimas 151
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Tam tikrose vietovėse vandens 
apsauga ir vandentvarka, vykdant žemės 
ūkio veiklą, tampa vis didesne problema. 
Todėl, siekiant apsaugoti vandenį nuo 
taršos bei nuotėkio ir valdyti vandens 
naudojimą, reikėtų taip pat sustiprinti 
galiojančią Bendrijos geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės išsaugojimo 
sistemą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 152
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Tam tikrose vietovėse vandens apsauga 
ir vandentvarka, vykdant žemės ūkio 
veiklą, tampa vis didesne problema. Todėl, 
siekiant apsaugoti vandenį nuo taršos bei 
nuotėkio ir valdyti vandens naudojimą, 
reikėtų taip pat sustiprinti galiojančią 
Bendrijos geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės išsaugojimo 
sistemą.

(4) Tam tikrose vietovėse vandens apsauga 
ir vandentvarka, vykdant žemės ūkio 
veiklą, tampa vis didesne problema. Todėl, 
siekiant apsaugoti vandenį nuo taršos bei 
nuotėkio ir valdyti vandens naudojimą, 
reikėtų taip pat sustiprinti galiojančią 
Bendrijos geros agrarinės ir 
aplinkosauginės būklės išsaugojimo 
sistemą. Biologinė įvairovė dalinai yra 
žemės ūkio veiklos pasekmė. Ji turėtų būti 
laikoma BŽŪP aplinkos apsaugos iššūkiu.
Siekiant įvykdyti Bendrijos įsipareigojimą 
iki 2010 m. sumažinti biologinės įvairovės 
nykimą reikia, kad būtų įgyvendinamos 
šiam tikslui siekti skirtos priemonės.
Todėl, siekiant išsaugoti biologinę 
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įvairovę visoje Bendrijoje, reikėtų taip pat 
sustiprinti galiojančią Bendrijos geros 
agrarinės ir aplinkosauginės būklės 
išsaugojimo sistemą.

Or. fr

Pakeitimas 153
Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Kadangi dabartinė pieno kvotų 
sistema bus baigta taikyti iki 2015 m. kovo 
31 d. ir jos nepakeis jokios kitos 
valstybinės reglamentuojamosios 
priemonės, turėtų būti sudarytos sąlygos 
tam, kad pasibaigus 2014–2015 prekybos 
pienu metams pieno kaina Europos 
Sąjungoje priklausytų nuo pasiūlos ir 
paklausos.

Or. de

Pakeitimas 154
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo (moduliavimo) 
sistema. Ši sistema turėtų būti taikoma toliau, 
įskaitant išimtį, kad moduliavimas 
netaikomas mažesnėms nei 5000 EUR 

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
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išmokoms. 10.000 EUR išmokoms ir į ją neįtraukiant 
naujųjų valstybių narių.

Or. pl

Pagrindimas

System subwencji rolnych powinien wspierać przede wszystkim małe i średnie gospodarstwa 
rodzinne. Dlatego należy podnieść pułap w systemie obowiązkowej modulacji. Dotyczy to 
także nowych państw członkowskich włączanych do UE od 2004 r. Winny być one wyłączone z 
systemu obowiązkowej modulacji do końca okresu dochodzenia do pełnych płatności.
Zapewni to w większym niz dotychczas stopniu sprawiedliwsze warunki konkurecji na 
jednolitym rynku i przyśpieszy niwelowanie olbrzymiego dystansu jaki dzieli nowe członków 
UE od starych państw członkowskich.

Pakeitimas 155
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms.

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Laipsniškas 
moduliavimas turėtų būti taikomas tik 
savanoriškai.

Or. ro

Pagrindimas

Nu suntem de acord cu penalizarea fermelor mari, care respectă cerintele de eco-
conditionalitate şi vor fi obligate sa se divida in ferme mai mici, eligibile, ceea ce le va afecta 
competitivitatea. In conditiile in care negocierile OMC vor conduce la reducerea protectiei 
tarifare, exista un risc foarte mare ca producatorii europeni constransi de tot felul de
restrictii sa piarda piata comunitara in favoarea importurilor din tari terte.
Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
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unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.

Pakeitimas 156
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms.

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma tiesioginių 
išmokų mažinimo (moduliavimo) sistema. 
Ši sistema turėtų būti taikoma toliau 
mokant pagal dabartinį 5 proc. tarifą, 
įskaitant išimtį, kad moduliavimas 
netaikomas mažesnėms nei 5000 EUR 
išmokoms.

Or. en

Pakeitimas 157
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms.

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
10.000 EUR išmokoms.

Or. pt
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Pagrindimas

É necessário estabelecer mais equidade social na distribuição das ajudas aos agricultores, 
pelo que se propõe a isenção da aplicação da modulação para pagamentos até 10 000 EUR.

Pakeitimas 158
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms.

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
10 000 EUR išmokoms.

Or. de

Pagrindimas

Die Reduzierung der Direktbeihilfen durch die Modulation sollte erst ab einem 
Betriebesprämienbetrag oberhalb von 10.000 Euro greifen, um kleinere bäuerliche 
Familienbetriebe nicht noch zusätzlich zu belasten.

Pakeitimas 159
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr. 
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 

(6) Siekiant geriau suderinti darniajam 
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skatinti skirtas 
politikos priemones, Reglamente (EB) Nr.
1782/2003 nustatyta privaloma laipsniško 
tiesioginių išmokų mažinimo 
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(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms.

(moduliavimo) sistema. Ši sistema turėtų 
būti taikoma toliau, įskaitant išimtį, kad 
moduliavimas netaikomas mažesnėms nei 
5000 EUR išmokoms, išskyrus atvejus, kai 
galėtų kilti pavojus Bendrijos ūkių 
pelningumui.

Or. es

Pagrindimas

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Pakeitimas 160
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus . Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks 
dėti papildomas pastangas. Bendrija 

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus . Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks 
dėti papildomas pastangas. Bendrija 
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pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
1698/2006 dėl Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo 
plėtrai priimtos kaimo plėtros programos 
žemės ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Žemės ūkio srityje 
remiantis pirmuoju BŽŪP ramsčiu visoje 
Bendrijos teritorijoje turėtų būti nustatyti 
minimalūs veiksmai. Pagal 2005 m. 
rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2006 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos
kaimo plėtrai priimtos kaimo plėtros 
programos papildys tikslingesnius 
veiksmus ir pastangas. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

Or. fr

Pakeitimas 161
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
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Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginta atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus. Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, 
reikės dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginta atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus. Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, 
reikės dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės, kurios iki šiol skyrė mažai dėmesio 
šiems naujiems EŽŪFKP uždaviniams, 
galėtų atitinkamai peržiūrėti savo kaimo 
plėtros programas ir nemažinti dabartinės 
pagal kaimo plėtros politiką vykdomos 
veiklos kitose srityse, reikia papildomo 
finansavimo. Tačiau 2007–2013 m. 
laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

Or. de

Pagrindimas

Mitgliedstaaten und Regionen, die bisher schon umfangreiche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Begegnung der Neuen Herausforderungen in ihren Entwicklungsprogrammen für den 
Ländlichen Raum implementiert haben, dürfen jetzt nicht benachteiligt werden. Die 
bestehenden Maßnahmen mit dem dafür verausgabten Mittelvolumen müssen voll anerkannt 
werden.
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Pakeitimas 162
Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginta atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus. Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, 
reikės dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2006 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos 
kaimo plėtrai priimtos kaimo plėtros 
programos žemės ūkio srityje yra tinkamos 
priemonės tokiems klausimams spręsti. 
Kad valstybės narės galėtų atitinkamai 
peržiūrėti savo kaimo plėtros programas ir 
nemažinti dabartinės pagal kaimo plėtros 
politiką vykdomos veiklos kitose srityse, 
reikia papildomo finansavimo. Tačiau 
2007–2013 m. laikotarpio finansinėse 
perspektyvose, deja, nenumatyta tiek 

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginta atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus. Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, 
reikės dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 
20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2006 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos 
kaimo plėtrai priimtos kaimo plėtros 
programos žemės ūkio srityje yra tinkamos 
priemonės tokiems klausimams spręsti. Kai 
kurios valstybės narės jau taiko kaimo 
plėtros programas, kurias įgyvendinant 
sprendžiami nauji uždaviniai. Vis dėlto, 
kad visos valstybės narės galėtų 
atitinkamai taikyti savo kaimo plėtros 
programas ir nemažinti dabartinės pagal 
kaimo plėtros politiką vykdomos veiklos 



AM\727226LT.doc 25/91 PE407.776v01-00

LT

finansinių priemonių Bendrijos kaimo 
plėtros politikai sustiprinti, kiek reikėtų. 
Tokiomis aplinkybėmis reikėtų didžiąją 
dalį finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, 
vis labiau mažinant tiesiogines išmokas 
pagal moduliavimą.

kitose srityse, reikia papildomo 
finansavimo. Tačiau 2007–2013 m. 
laikotarpio finansinėse perspektyvose, deja, 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

Or. en

Pagrindimas

It would not be appropriate to compel Member States to revisit their rural development 
programmes in the event that they already address the new challenges. It would also create 
administrative burdens and potentially impact adversely on farmers who are already 
participating in existing rural development programmes.

Pakeitimas 163
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus . Biologinės 

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginti atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus . Biologinės 
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įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks 
dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks 
dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
deja nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
aplinkybėmis gal būt reikėtų dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą, bet tik valstybėse narėse, 
kurios nori taikyti šį mechanizmą.

Or. ro

Pagrindimas

Înţelegem importanţa dezvoltării rurale, dar de asemenea considerăm importantă şi 
dezvoltarea coerentă a agriculturilor emergente. Trebuie să amintim că în UE-15 modularea 
obligatorie a intervenit într-un moment relaxat pentru fermieri după ce au primit, conform 
unei perioade istorice, plăţi directe la nivelul maxim.
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Pakeitimas 164
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Lėšos, sutaupytos taikant Reglamentu 
(EB) Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros 
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę. 
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginta atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus. Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, reiks 
dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 

(7) Lėšos, gautos taikant Reglamentu (EB) 
Nr. 1782/2003 įvesto moduliavimo 
mechanizmą, naudojamos kaimo plėtros
politikos priemonėms finansuoti. Nuo tada, 
kai buvo priimtas šis reglamentas, žemės 
ūkiui iškilo daug naujų ir sunkių uždavinių, 
kaip antai: klimato kaitos sustabdymas, vis 
didėjanti biokuro svarba, taip pat poreikis 
užtikrinti geresnę vandentvarką ir 
veiksmingiau apsaugoti biologinę įvairovę.
Europos Bendrija, kaip Kioto protokolą 
pasirašiusi šalis, buvo paraginta atnaujinti 
savo politiką atsižvelgiant į klimato kaitos 
svarbą. Be to, atsižvelgiant į dideles 
problemas, susijusias su vandens stoka ir 
sausromis, būtina veiksmingiau spręsti 
vandentvarkos klausimus. Biologinės 
įvairovės apsauga išlieka svarbiausiu 
uždaviniu – nors įgyvendinant Europos 
bendrijos 2010 m. biologinės įvairovės 
tikslą pasiekta reikšmingos pažangos, 
reikės dėti papildomas pastangas. Bendrija 
pripažįsta, kad šiuos naujus uždavinius 
reikia spręsti pagal nustatytas Bendrijos 
politikos kryptis. Pagal 2005 m. rugsėjo 20 
d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2006 
dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai 
priimtos kaimo plėtros programos žemės 
ūkio srityje yra tinkamos priemonės 
tokiems klausimams spręsti. Kad valstybės 
narės galėtų atitinkamai peržiūrėti savo 
kaimo plėtros programas ir nemažinti 
dabartinės pagal kaimo plėtros politiką 
vykdomos veiklos kitose srityse, reikia 
papildomo finansavimo. Tačiau 2007–2013 
m. laikotarpio finansinėse perspektyvose 
nenumatyta tiek finansinių priemonių 
Bendrijos kaimo plėtros politikai 
sustiprinti, kiek reikėtų. Tokiomis 
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aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

aplinkybėmis reikėtų didžiąją dalį 
finansinių išteklių sukaupti palaipsniui, vis 
labiau mažinant tiesiogines išmokas pagal 
moduliavimą.

Or. es

Pakeitimas 165
Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana 
ribotam dideles išmokas gaunančių 
ūkininkų skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams 
nereikia tokio pat lygio vienetinės 
paramos. Be to, didelę paramą 
gaunantiems ūkininkams lengviau 
prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų 
kaimo plėtros priemonių finansavimo. 
Todėl reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo 
būtų numatytas didesnis didžiausių 
išmokų sumažinimas, o taip gautos 
pajamos taip pat būtų panaudojamos 
sprendžiant naujus kaimo plėtros politikos 
uždavinius. Kad šis mechanizmas būtų 
taikomas proporcingai, papildomi išmokų 
mažinimai turėtų būti didinami 
laipsniškai, atsižvelgiant į konkrečių 
išmokų sumas.

Išbraukta.

Or. en



AM\727226LT.doc 29/91 PE407.776v01-00

LT

Pagrindimas

Proposals that target larger farmers through higher rates of modulation are not ‘equitable’ 
since they take no account of the fact that they may also manage significantly larger land 
areas. Moreover the proposed measures might prevent the restructuring of the sector through 
the achievement of economies of scale thus potentially damaging the competitiveness of the 
sector.

Pakeitimas 166
Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams 
nereikia tokio pat lygio vienetinės 
paramos. Be to, didelę paramą 
gaunantiems ūkininkams lengviau 
prisitaikyti prie naujų sąlygų ir atitinkamai 
vykdyti veiklą gaunant mažesnę vienetinę 
paramą. Todėl būtų teisinga, kad didelę 
paramą gaunantys ūkininkai visų pirma
prisidėtų prie naujiems uždaviniams spręsti 
skirtų kaimo plėtros priemonių 
finansavimo. Todėl reikėtų sukurti 
mechanizmą, kuriuo būtų numatytas 
didesnis didžiausių išmokų sumažinimas, o 
taip gautos pajamos taip pat būtų 
panaudojamos sprendžiant naujus kaimo 
plėtros politikos uždavinius. Kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 
konkrečių išmokų sumas.

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Atsižvelgiant į didesnę paramą 
gaunančių ūkininkų ūkių struktūrą, gali 
būti, kad, siekiant veiksmingai remti 
ūkininkus, didesnę paramą gaunantiems 
ūkininkams nereikės tokio pat lygio 
vienetinės paramos. Be to, didelę paramą 
gaunantiems ūkininkams lengviau 
prisitaikyti prie naujų sąlygų ir atitinkamai 
vykdyti veiklą gaunant mažesnę vienetinę 
paramą. Todėl, atsižvelgiant į visą 
atitinkamame ūkyje už darbą išmokamą 
sumą, būtų teisinga, kad didelę paramą 
gaunantys ūkininkai taip pat prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo, pvz., 
aukštos kokybės produktų propagavimo ir 
augintojų grupių rėmimo. Todėl reikėtų 
sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos sprendžiant naujus 
kaimo plėtros politikos uždavinius. Kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 
konkrečių išmokų sumas.
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Or. de

Pagrindimas

Es sollte sichergestellt werden, dass es zu keinem Arbeitskräfteabbau und zur Zerschlagung 
gewachsener, wettbewerbsfähiger Strukturen führt.

Pakeitimas 167
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos sprendžiant naujus 
kaimo plėtros politikos uždavinius. Kad 
šis mechanizmas būtų taikomas 
proporcingai, papildomi išmokų mažinimai 
turėtų būti didinami laipsniškai, 
atsižvelgiant į konkrečių išmokų sumas.

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos paremiant 
ūkininkų pajamas šiuo metu 
diskriminuojamuose regionuose ir 
valstybėse, bei remiant priemones, 
susijusias su naujais kaimo plėtros 
strategijos iššūkiais. Kad šis mechanizmas 
būtų taikomas proporcingai, papildomi 
išmokų mažinimai turėtų būti didinami 
laipsniškai, atsižvelgiant į konkrečių 
išmokų sumas. Taip pat reikėtų nustatyti 
maksimalų pagalbos vienam ūkiui dydį 
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atsižvelgiant į jo darbuotojų skaičių.

Or. pl

Pagrindimas

Pozostawienie uzyskanych wpływów z redukcji płatności otrzymywanych przez największych 
beneficjentów pomocy bezpośredniej w państwach czy regionach w których te wplywy 
uzyskano nie zmieni obecnych dysproporcji w finansowaniu rolników. A te olbrzymie różnice 
w opinii ekspertów od finansowania rolnictwa nie mają żadnego uzasadnienia 
merytorycznego. Są to jedynie decyzje o charakterze politycznym.

Pakeitimas 168
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos sprendžiant naujus 
kaimo plėtros politikos uždavinius. Kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 
konkrečių išmokų sumas.

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos sprendžiant naujus 
kaimo plėtros politikos uždavinius. Kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 
konkrečių išmokų sumas. Siekiant laikytis 
to paties lygybės principo kiekvienam 
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ūkiui teikiamai paramai reikėtų nustatyti 
viršutinę ribą, kuri turės sudaryti 
200 000 EUR ūkininkui, išskyrus 
kooperatyvus. Vis dėlto ši riba turėtų 
skirtis atsižvelgiant į sukurtas kokybiškas 
darbo vietas.

Or. pt

Pagrindimas

Numa perspectiva de equidade, é oportuno estabelecer um valor máximo para o montante das 
ajudas recebidas por exploração, o qual se deve situar nos 200 mil euros por agricultor.

Pakeitimas 169
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos sprendžiant naujus 
kaimo plėtros politikos uždavinius. Kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didžiausių išmokų sumažinimas, 
o taip gautos pajamos taip pat būtų 
panaudojamos sprendžiant naujus kaimo 
plėtros politikos uždavinius. Kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 
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konkrečių išmokų sumas. konkrečių išmokų sumas. Šiame 
mechanizme turėtų būti atsižvelgiama į 
išmokų sumažinimo pasekmes jas 
gaunančių ūkininkų konkurencingumui. 
Valstybėms narėms turi būti suteikta teisė 
šį mechanizmą taikyti savanoriškai.

Or. ro

Pagrindimas

Principiul coerenţei şi distribuirii echitabile este fundamental pentru o dezvoltare sustenabilă 
a agriculturii UE. De aceea plafonarea maximă a plăţilor directe trebuie să aibă în vedere şi 
condiţiile diferite de dezvoltare a fermierilor şi posibilitatea acestora de a-şi menţine 
competitivitatea în lipsa acestor fonduri. Ar fi necesara aplicarea unor plati directe egale 
peste tot in statele membre.

Pakeitimas 170
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant 
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos sprendžiant naujus 
kaimo plėtros politikos uždavinius. Kad šis 

(8) Pažymėtina, kad didelė paskirstomų 
tiesioginių išmokų dalis tenka gana ribotam 
dideles išmokas gaunančių ūkininkų 
skaičiui. Akivaizdu, kad siekiant 
veiksmingai remti ūkininkus, didesnę 
paramą gaunantiems ūkininkams nereikia 
tokio pat lygio vienetinės paramos. Be to, 
didelę paramą gaunantiems ūkininkams 
lengviau prisitaikyti prie naujų sąlygų ir 
atitinkamai vykdyti veiklą gaunant
mažesnę vienetinę paramą. Todėl būtų 
teisinga, kad didelę paramą gaunantys 
ūkininkai visų pirma prisidėtų prie 
naujiems uždaviniams spręsti skirtų kaimo 
plėtros priemonių finansavimo. Todėl 
reikėtų sukurti mechanizmą, kuriuo būtų 
numatytas didesnis didžiausių išmokų 
sumažinimas, o taip gautos pajamos taip 
pat būtų panaudojamos sprendžiant naujus 
kaimo plėtros politikos uždavinius arba 
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mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 
konkrečių išmokų sumas.

specifinius su pirmuoju ramsčiu 
susijusius klausimus. Kad šis 
mechanizmas būtų taikomas proporcingai, 
papildomi išmokų mažinimai turėtų būti 
didinami laipsniškai, atsižvelgiant į 
konkrečių išmokų sumas.

Or. es

Pakeitimas 171
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Be to, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta ypatinga paramos galimybė tam, 
kad būtų galima tinkamai spręsti 
uždavinius, kurių galėtų kilti atliekant 
bendros žemės ūkio politikos būklės 
vertinimą (angl. „Health Check“).

Or. de

Pakeitimas 172
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Dėl ypatingos labiausiai nutolusių 
regionų geografinės padėties, taip pat jų 
izoliuotumo, mažo ploto, kalnuoto reljefo 
bei klimato sąlygų, tokių regionų žemės 
ūkio sektoriams iškyla papildomų kliūčių.
Siekiant sumažinti naštą labiausiai 
nutolusių regionų ūkininkams ir jų veiklos 
suvaržymus, reikėtų jiems leisti nukrypti 
nuo įsipareigojimo taikyti moduliavimą.

(9) Dėl ypatingos labiausiai nutolusių 
regionų geografinės padėties, taip pat jų 
izoliuotumo, mažo ploto, kalnuoto reljefo 
bei klimato sąlygų, tokių regionų žemės 
ūkio sektoriams iškyla papildomų kliūčių.
Siekiant sumažinti naštą labiausiai 
nutolusių regionų ūkininkams ir jų veiklos 
suvaržymus, reikėtų jiems nustatyti 
reikalavimą taikyti moduliavimą, jeigu jų 
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subsidijos didesnės, nei 50 000 EUR, taigi, 
žymiai didesnės, nei kituose regionuose.

Or. pl

Pagrindimas

Całkowite zniesienie obowiązku stosowania modulacji w tych regionach mogłoby w 
nieuzasadniony sposób doprowadzić do dominacji nielicznych, ale dużych gospodarstw 
rolnych ze szkodą dla zrównoważonego rozwoju tych regionów.

Pakeitimas 173
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento
9a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Padidinus privalomojo moduliavimo 
lygį savanoriško moduliavimo sistema 
netenka prasmės, taigi 2007 m. kovo 27 d. 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 378/2007, 
nustatantis tiesioginių išmokų 
savanoriško moduliavimo taisykles1, 
turėtų būti panaikintas.
__________________
1 OL L 95, 2007 4 5, p. 1.

Or. pt

Pakeitimas 174
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Valstybės narės, nusprendusios 
taikyti savanoriško moduliavimo sistemą, 
turi atsižvelgti į padidintą privalomo 
moduliavimo lygį. Turėtų būti atitinkamai 

Išbraukta.
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pakeistas 2007 m. kovo 27 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 378/2007, 
nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatančiame bendrąsias tiesioginės 
paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio 
politiką taisykles ir nustatančiame tam 
tikras paramos schemas ūkininkams, 
savanoriško moduliavimo taisykles.

Or. pt

Pakeitimas 175
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų 
tose valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio 
pirkimo panaikinimo, reikėtų numatyti 
tam tikriems rugių auginimo regionams 
specifines priemones, kurios būtų 
finansuojamos iš dalies lėšų, sukauptų 
taikant moduliavimą. Tačiau sumos, 
gautos papildomai mažinant išmokas 
pagal moduliavimą, turėtų būti paliktos 
jas sukaupusioms valstybėms narėms.

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
turėtų būti kaupiamos fonde ir vėliau
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais, pvz., žemės ūkiui 
naudojamas plotas, užimtumas, BVP 
vienam gyventojui.

Or. pt

Pagrindimas

Os montantes resultantes da aplicação da redução a título da modulação, devem constituir 
um fundo ao nível comunitário e posteriormente serem repartidos pelos Estados-Membros 
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segundo critérios objectivos como a superfície agrícola, o emprego e o PIB/capita.

Pakeitimas 176
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą.
Tačiau sumos, gautos papildomai 
mažinant išmokas pagal moduliavimą, 
turėtų būti paliktos jas sukaupusioms 
valstybėms narėms.

(11) Sumos, gautos taikant bet kokį 
tiesioginių išmokų mažinimą, skiriamos 
valstybėms narėms remiantis objektyviais 
kriterijais, kartu užtikrinant, kad būtų 
išlygintas subsidijų lygis tarp valstybių ir 
regionų. Tačiau reikėtų nustatyti, kad tam 
tikra dalis lėšų liktų tose valstybėse narėse, 
kuriose jos sukaupiamos. Atsižvelgiant į 
struktūrinius pakeitimus dėl rugių 
intervencinio pirkimo panaikinimo, reikėtų 
numatyti tam tikriems rugių auginimo 
regionams specifines priemones, kurios 
būtų finansuojamos iš dalies lėšų, sukauptų 
taikant moduliavimą.

Or. pl

Pakeitimas 177
Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
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objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą. 
Tačiau sumos, gautos papildomai mažinant 
išmokas pagal moduliavimą, turėtų būti 
paliktos jas sukaupusioms valstybėms 
narėms.

objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą. 
Tačiau sumos, gautos papildomai mažinant 
išmokas taikant didžiausią, t. y. 4 %,
moduliavimą, turėtų būti paliktos jas 
sukaupusioms valstybėms narėms.

Or. de

Pagrindimas

Da die zusätzlichen Modulationsmittel zu einem grossen Teil für Aufgaben der neuen 
Herausforderungen angedacht sind, müssen jegliche zusätzlichen Modulationsmittel in 
denjenigen Mitgliedstaatenverbleiben, in denen sie erzielt wurden.

Pakeitimas 178
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą. 
Tačiau sumos, gautos papildomai 

(11) Sumos, gautos 5 procentiniais 
dydžiais sumažinus išmokas pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1782/2003 nustatytą 
išmokų sumažinimą taikant moduliavimą, 
skiriamos valstybėms narėms remiantis 
objektyviais kriterijais. Tačiau reikėtų 
nustatyti, kad tam tikra dalis lėšų liktų tose 
valstybėse narėse, kuriose jos 
sukaupiamos. Atsižvelgiant į struktūrinius 
pakeitimus dėl rugių intervencinio pirkimo 
panaikinimo, reikėtų numatyti tam tikriems 
rugių auginimo regionams specifines 
priemones, kurios būtų finansuojamos iš 
dalies lėšų, sukauptų taikant moduliavimą. 
Tačiau sumos, gautos pasirinkus naujus 
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mažinant išmokas pagal moduliavimą, 
turėtų būti paliktos jas sukaupusioms 
valstybėms narėms.

moduliavimo procentinius dydžius ir 
nustačius viršutinę paramos ribą, turėtų 
būti paliktos jas sukaupusioms valstybėms 
narėms.

Or. es

Pakeitimas 179
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant suteikti ūkininkams 
daugiau tikrumo, 5 proc. moduliavimas 
turėtų būti išlaikytas iki 2013 m. Reali 
bendrosios išmokos ūkiui vertė dėl 
infliacijos sumažėjo 12 proc.

Or. en

Pakeitimas 180
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sumažinus išmoką pagal 
moduliavimą, naujosios valstybės narės 
ūkininkui mokama grynoji suma neturėtų 
būti mažesnė nei atitinkamam kitos 
valstybės narės ūkininkui mokama suma.
Pradėjus moduliavimą taikyti naujųjų 
valstybių narių ūkininkams, išmokos 
sumažinimo lygis neturėtų būti didesnis 
nei lygio pagal moduliavimo didinimo 
grafiką ir išmokos lygio, nustatomo kitose 

Išbraukta.
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valstybėse narėse pritaikius moduliavimą, 
skirtumas. Be to, naujųjų valstybių narių 
ūkininkams, kurių išmokoms taikomas 
moduliavimas, nebeturėtų būti mokamos 
papildomos nacionalinės tiesioginės 
išmokos – taip siekiama, kad jų gaunama 
parama neviršytų kitose valstybėse narėse 
ūkininkų gaunamos paramos lygio.

Or. pl

Pagrindimas

Reformy winny służyć uproszczeniu regulacji prawodawstwa, a nie jego zagmatwaniu i 
zwiększeniu biurokracji.

Pakeitimas 181
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant padėti ūkininkams laikytis 
šiuolaikiškų aukštos kokybės žemės ūkio 
standartų, būtina, kad valstybėse narėse 
veiktų visapusė komercinių ūkių
konsultavimo sistema: Ūkių konsultavimo 
sistema turėtų padėti ūkininkams geriau
susipažinti su medžiagų srautais ir ūkio 
procesais, susijusiais su aplinka, maisto 
sauga, gyvūnų sveikata ir gerove; tačiau tai 
neturėtų niekaip paveikti ūkininkų 
įsipareigojimo ir pareigos laikytis šių 
standartų.

(16) Siekiant padėti ūkininkams laikytis 
šiuolaikiškų aukštos kokybės žemės ūkio 
standartų, būtina, kad valstybėse narėse 
veiktų visapusė visų ūkininkų
konsultavimo sistema: Ūkių konsultavimo 
sistema turėtų padėti ūkininkams gaminti 
našiau ir rentabiliau, geriau susipažinti su 
medžiagų srautais ir ūkio procesais, 
susijusiais su aplinka, maisto sauga, 
gyvūnų sveikata ir gerove; tačiau tai 
neturėtų niekaip paveikti ūkininkų 
įsipareigojimo ir pareigos laikytis šių 
standartų.

Or. en
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Pakeitimas 182
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant padėti ūkininkams laikytis 
šiuolaikiškų aukštos kokybės žemės ūkio 
standartų, būtina, kad valstybėse narėse 
veiktų visapusė komercinių ūkių
konsultavimo sistema. Ūkių konsultavimo 
sistema turėtų padėti ūkininkams geriau 
susipažinti su medžiagų srautais ir ūkio 
procesais, susijusiais su aplinka, maisto 
sauga, gyvūnų sveikata ir gerove; tačiau tai 
neturėtų niekaip paveikti ūkininkų 
įsipareigojimo ir pareigos laikytis šių 
standartų.

(16) Siekiant padėti ūkininkams laikytis 
šiuolaikiškų aukštos kokybės žemės ūkio 
standartų, būtina, kad valstybėse narėse 
veiktų visapusė konsultavimo sistema.
Ūkių konsultavimo sistema turėtų padėti 
ūkininkams geriau susipažinti su medžiagų 
srautais ir ūkio procesais, susijusiais su 
aplinka, maisto sauga, gyvūnų sveikata ir 
gerove; tačiau tai neturėtų niekaip paveikti 
ūkininkų įsipareigojimo ir pareigos laikytis 
šių standartų.

Or. pl

Pagrindimas

Ograniczenie doradztwa do gospodarstw komercyjnych nie ma uzasadnienia. Żywność jest 
produkowana we wszystkich gospodarstwach i nie można wprowadzać w doradztwie 
dodatkowych dyskryminacji i napięć. Tym bardziej, że odróżnienie komercyjnych gospodarstw 
od pozostałych może być w praktyce trudne.

Pakeitimas 183
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner, Agnes Schierhuber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant padėti ūkininkams laikytis 
šiuolaikiškų aukštos kokybės žemės ūkio 
standartų, būtina, kad valstybėse narėse 
veiktų visapusė komercinių ūkių 
konsultavimo sistema. Ūkių konsultavimo 
sistema turėtų padėti ūkininkams geriau 
susipažinti su medžiagų srautais ir ūkio 

(16) Siekiant padėti ūkininkams laikytis 
šiuolaikiškų aukštos kokybės žemės ūkio 
standartų, būtina, kad valstybėse narėse 
veiktų visapusė komercinių ūkių 
konsultavimo sistema. Ūkių konsultavimo 
sistema turėtų padėti ūkininkams geriau 
susipažinti su medžiagų srautais ir ūkio 
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procesais, susijusiais su aplinka, maisto 
sauga, gyvūnų sveikata ir gerove; tačiau tai 
neturėtų niekaip paveikti ūkininkų 
įsipareigojimo ir pareigos laikytis šių 
standartų.

procesais, susijusiais su aplinka, biologine 
įvairove, maisto sauga, gyvūnų sveikata ir 
gerove; tačiau tai neturėtų niekaip paveikti 
ūkininkų įsipareigojimo ir pareigos laikytis 
šių standartų.

Or. fr

Pakeitimas 184
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Valstybių narių institucijoms mažų 
sumų administravimas gali būti 
varginanti užduotis. Paramos schemose 
mažas ir didesnes sumas gaunantys 
ūkininkai atskirai nenurodomi, o jiems 
taikomos tinkamumo sąlygos ir 
administracinės bei kontrolės nuostatos 
yra vienodos. Nustačius supaprastintą 
savanoriškąją paramos ūkininkams, 
gaunantiems 1.000 eurų ar mažiau, 
sistemą šios problemos būtų galima 
išvengti kas metus sistemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams sumokant 
vieną vienkartinę išmoką. Visi ūkininkai, 
gaunantys mažesnę nei 1 000 EUR 
paramą, gautų papildomą sumą, kol būtų 
pasiekta žemiausia riba.

Or. pt

Pagrindimas

É necessário instituir um regime simplificado voluntário de ajuda aos agricultores que 
recebem montantes de valor igual ou inferior a 1000 euros, permitindo um pagamento fixo 
único, anual, aos agricultores que participem no regime.
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Pakeitimas 185
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Valstybių narių institucijoms mažų 
sumų administravimas yra varginanti 
užduotis. Siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, valstybės narės 
galėtų neskirti tiesioginių išmokų tais 
atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
Bendrijos paramos vidurkis už vieną 
hektarą arba paraiškoje gauti pagalbą 
nurodytas žemės valdos plotas, 
atitinkantis pagalbos gavimo kriterijus, 
yra mažesnis nei vienas hektaras. 
Valstybės narėms turėtų būti leista taikyti 
vieną iš dviejų kriterijų, atsižvelgiant į jų 
žemės ūkio ekonomikos struktūros 
ypatybes.. Kadangi žemės neturintiems 
ūkiams skirtos specialiosios teisės į 
išmokas, išmokos jiems negali būti 
apskaičiuojamos taikant už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti mokamas mažiausios mokamos 
paramos sumos vidurkis.

(19) Valstybių narių institucijoms mažų 
sumų administravimas yra varginanti 
užduotis. Siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, reikėtų leisti 
pačioms valstybėms narėms lanksčiai 
nustatyti mažiausią plotą, kurį turint būtų 
galima pateikti paraišką. Valstybės 
narėms turėtų būti leista taikyti kriterijus, 
atsižvelgiant į jų žemės ūkio ekonomikos 
struktūros ypatybes Kadangi žemės 
neturintiems ūkiams skirtos specialiosios 
teisės į išmokas, išmokos jiems negali būti 
apskaičiuojamos taikant už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti mokamas mažiausios mokamos 
paramos sumos vidurkis.

Or. en

Pagrindimas

Whilst the principle in the Commission’s proposals can be supported, account needs to be 
taken of the diversity of farm structures across the EU. It may be appropriate to allow some 
member states to set higher thresholds for minimum payments than those set by the 
Commission and to allow others to opt for lower ones.
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Pakeitimas 186
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Valstybių narių institucijoms mažų 
sumų administravimas yra varginanti 
užduotis. Siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, valstybės narės 
galėtų neskirti tiesioginių išmokų tais 
atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
Bendrijos paramos vidurkis už vieną 
hektarą arba paraiškoje gauti pagalbą 
nurodytas žemės valdos plotas, atitinkantis 
pagalbos gavimo kriterijus, yra mažesnis 
nei vienas hektaras. Speciali nuostata 
turėtų būti numatyta toms valstybėms 
narėms, kurių ūkių struktūra labai skiriasi 
nuo Bendrijoje įprastos ūkio struktūros. 
Valstybės narėms turėtų būti leista taikyti 
vieną iš dviejų kriterijų, atsižvelgiant į jų 
žemės ūkio ekonomikos struktūros 
ypatybes. Kadangi žemės neturintiems 
ūkiams skirtos specialiosios teisės į 
išmokas, išmokos jiems negali būti 
apskaičiuojamos taikant už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti mokamas mažiausios mokamos 
paramos sumos vidurkis.

(19) Valstybių narių institucijoms mažų 
sumų administravimas yra varginanti 
užduotis. Siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, valstybės narės 
galėtų nuspręsti neskirti tiesioginių 
išmokų tais atvejais, kai išmoka yra 
mažesnė nei Bendrijos paramos vidurkis už 
vieną hektarą arba paraiškoje gauti pagalbą 
nurodytas žemės valdos plotas, atitinkantis 
pagalbos gavimo kriterijus, yra mažesnis 
nei vienas hektaras. Speciali nuostata 
turėtų būti numatyta toms valstybėms 
narėms, kurių ūkių struktūra labai skiriasi 
nuo Bendrijoje įprastos ūkio struktūros. 
Valstybės narėms turėtų būti leista taikyti 
vieną iš dviejų kriterijų, atsižvelgiant į jų 
žemės ūkio ekonomikos struktūros 
ypatybes. Kadangi žemės neturintiems 
ūkiams skirtos specialiosios teisės į 
išmokas, išmokos jiems negali būti 
apskaičiuojamos taikant už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti mokamas mažiausios mokamos 
paramos sumos vidurkis.

Or. es

Pakeitimas 187
Ioannis Gklavakis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Valstybių narių institucijoms mažų 
sumų administravimas yra varginanti 
užduotis. Siekiant išvengti pernelyg didelės 

(19) Valstybių narių institucijoms mažų 
sumų administravimas yra varginanti 
užduotis. Siekiant išvengti pernelyg didelės 
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administracinės naštos, valstybės narės 
galėtų neskirti tiesioginių išmokų tais 
atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
Bendrijos paramos vidurkis už vieną 
hektarą arba paraiškoje gauti pagalbą 
nurodytas žemės valdos plotas, atitinkantis 
pagalbos gavimo kriterijus, yra mažesnis 
nei vienas hektaras. Speciali nuostata 
turėtų būti numatyta toms valstybėms 
narėms, kurių ūkių struktūra labai skiriasi 
nuo Bendrijoje įprastos ūkio struktūros. 
Valstybės narėms turėtų būti leista taikyti 
vieną iš dviejų kriterijų, atsižvelgiant į jų 
žemės ūkio ekonomikos struktūros 
ypatybes. Kadangi žemės neturintiems 
ūkiams skirtos specialiosios teisės į 
išmokas, išmokos jiems negali būti 
apskaičiuojamos taikant už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti mokamas mažiausios mokamos 
paramos sumos vidurkis. 

administracinės naštos, valstybės narės gali
neskirti tiesioginių išmokų tais atvejais, kai 
išmoka yra mažesnė nei Bendrijos paramos 
vidurkis už vieną hektarą arba paraiškoje 
gauti pagalbą nurodytas žemės valdos 
plotas, atitinkantis pagalbos gavimo 
kriterijus, yra mažesnis nei vienas hektaras. 
Speciali nuostata turėtų būti numatyta toms 
valstybėms narėms, kurių ūkių struktūra 
labai skiriasi nuo Bendrijoje įprastos ūkio 
struktūros. Valstybės narėms turėtų būti 
leista taikyti vieną iš dviejų kriterijų, 
atsižvelgiant į jų žemės ūkio ekonomikos 
struktūros ypatybes. Kadangi žemės 
neturintiems ūkiams skirtos specialiosios 
teisės į išmokas, išmokos jiems negali būti 
apskaičiuojamos taikant už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti mokamas mažiausios mokamos 
paramos sumos vidurkis. 

Or. el

Pagrindimas

Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν κατά τρόπο αντικειμενικό και αμερόληπτο τα ελάχιστα όρια για 
την μη χορήγηση ενισχύσεων στους γεωργούς τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι δεν θα πληγούν 
συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών.

Pakeitimas 188
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Remiantis patirtimi, įgyta taikant 
bendrosios išmokos schemą, kai kuriais 
atvejais atsietoji parama ūkininkams buvo 
suteikta ne fiziniams asmenims, ir tokių 
gavėjų verslo tikslas nebuvo žemės ūkio 
veikla arba tokia veikla tebuvo labai 
nedidelė jų verslo dalis. Siekiant 

Išbraukta.
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užtikrinti, kad parama už veiklą žemės 
ūkio sektoriuje nebūtų skiriama tokioms 
bendrovėms bei firmoms, ir užtikrinti, kad 
visa Bendrijos parama būtų naudojama 
tinkamam žemės ūkiu besiverčiančios 
bendruomenės gyvenimo lygiui užtikrinti, 
reikėtų įgalioti tokią paramą skiriančias 
valstybes nares tiesioginių išmokų pagal šį 
reglamentą tokiems subjektams neskirti.

Or. es

Pakeitimas 189
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Remiantis patirtimi, įgyta taikant 
bendrosios išmokos schemą, kai kuriais 
atvejais atsietoji parama ūkininkams buvo 
suteikta ne fiziniams asmenims, ir tokių 
gavėjų verslo tikslas nebuvo žemės ūkio 
veikla arba tokia veikla tebuvo labai 
nedidelė jų verslo dalis. Siekiant užtikrinti, 
kad parama už veiklą žemės ūkio 
sektoriuje nebūtų skiriama tokioms 
bendrovėms bei firmoms, ir užtikrinti, kad 
visa Bendrijos parama būtų naudojama 
tinkamam žemės ūkiu besiverčiančios 
bendruomenės gyvenimo lygiui užtikrinti, 
reikėtų įgalioti tokią paramą skiriančias 
valstybes nares tiesioginių išmokų pagal šį 
reglamentą tokiems subjektams neskirti.

(20) Remiantis patirtimi, įgyta taikant 
bendrosios išmokos schemą, kai kuriais 
atvejais atsietoji parama ūkininkams buvo 
suteikta ne fiziniams asmenims, ir tokių 
gavėjų verslo tikslas nebuvo žemės ūkio 
veikla arba tokia veikla tebuvo labai 
nedidelė jų verslo dalis. Siekiant užtikrinti, 
kad parama už veiklą žemės ūkio 
sektoriuje nebūtų skiriama tokioms 
bendrovėms bei firmoms, ir užtikrinti, kad 
visa Bendrijos parama būtų naudojama 
tinkamam žemės ūkiu besiverčiančios 
bendruomenės gyvenimo lygiui užtikrinti, 
reikėtų nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis Sąjungos lygiu tiesioginių 
išmokų tokiems subjektams būtų leidžiama
neskirti.

Or. pl

Pagrindimas

Odmowa w przyznawaniu prawa do przyznawania płatności dla przedsiębiorstw i firm, 
których działalność nie jest lub jest tylko w niewielkim stopniu powinna być określona na 



AM\727226LT.doc 47/91 PE407.776v01-00

LT

poziomie unijnym w oparciu o obiektywne kryteria. Oddanie tego prawa państwom 
członkowskim doprowadzi do zróżnicowanych interpretacji i nierówności w traktowaniu 
podmiotów gospodarczych oraz stworzy mechanizm korupcji.

Pakeitimas 190
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Pagal Bendrijos paramos schemas 
numatytas išmokas išmokų gavėjams 
nacionalinės valdžios institucijos nustatytu 
metu išmoka taikydamos šiame reglamente 
numatytus sumažinimus. Siekiant 
lankstesnio tiesioginių išmokų valdymo, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
išmokėti tiesiogines išmokas dalimis du 
kartus per metus.

(21) Pagal Bendrijos paramos schemas 
numatytas išmokas išmokų gavėjams 
nacionalinės valdžios institucijos nustatytu 
metu išmoka taikydamos šiame reglamente 
numatytus sumažinimus. Siekiant 
lankstesnio tiesioginių išmokų valdymo, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
išmokėti tiesiogines išmokas dalimis du 
kartus per metus ir, atsižvelgiant į 
sektoriaus poreikius, lanksčiai nustatyti 
mokėjimo datas.

Or. en

Pakeitimas 191
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Pagal bendrąją žemės ūkio politiką 
taikomose paramos schemose numatyta 
ūkininkų pajamas remti tiesiogiai, visų 
pirma siekiant užtikrinti tinkamą žemės 
ūkio bendruomenės pragyvenimo lygį. Šis 
tikslas yra glaudžiai susijęs su kaimo 
vietovių išlaikymu. Siekiant užtikrinti, kad
Bendrijos lėšos nebūtų skiriamos 
nepagrįstai, paramos išmokos nemokamos 
ūkininkams, dirbtinai sukūrusiems 

(22) Pagal bendrąją žemės ūkio politiką 
taikomose paramos schemose numatyta 
ūkininkų pajamas remti tiesiogiai, visų 
pirma siekiant užtikrinti tinkamą žemės 
ūkio bendruomenės pragyvenimo lygį. Šis 
tikslas yra glaudžiai susijęs su kaimo 
vietovių išlaikymu. Todėl reikėtų visų 
pirma remti šeimos ūkius.
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sąlygas tokioms išmokoms gauti.

Or. pl

Pagrindimas

Żywotność obszarów wiejskich jest uzależniona przede wszystkim od gospodarstw rodzinnych. 
Dlatego to tym gospodarstwom należy stworzyć lepsze warunki ekonomiczne, by mogły 
przetrwać na rynku. Dodatkowe zapisy przeciwdziałające nieuzasadnionym wnioskom o 
wsparcie są zbędne, gdyż oszustwa zawsze winny być karalne, co wynika z ogólnego 
obowiązku przestrzegania prawa.

Pakeitimas 192
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant įgyvendinti bendrosios 
žemės ūkio politikos tikslus, bendrosios 
paramos schemas reikia pritaikyti prie 
nuolat vykstančių pokyčių – prireikus, net 
ir per trumpą laiką. Todėl išmokų gavėjai 
negali tikėtis, kad paramos sąlygos 
nesikeis, ir turi būti pasiruošę, kad 
schemos gali būti peržiūrimos, visų pirma 
siekiant atsižvelgti į ekonominius 
pokyčius arba biudžeto situaciją.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 193
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant įgyvendinti bendrosios žemės 
ūkio politikos tikslus, bendrosios paramos 
schemas reikia pritaikyti prie nuolat 

(23) Siekiant įgyvendinti bendrosios žemės 
ūkio politikos tikslus, bendrosios paramos 
schemas reikia pritaikyti prie nuolat 
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vykstančių pokyčių – prireikus, net ir per 
trumpą laiką. Todėl išmokų gavėjai negali 
tikėtis, kad paramos sąlygos nesikeis, ir 
turi būti pasiruošę, kad schemos gali būti 
peržiūrimos, visų pirma siekiant atsižvelgti 
į ekonominius pokyčius arba biudžeto 
situaciją.

vykstančių pokyčių – prireikus, net ir per 
trumpą laiką. Todėl išmokų gavėjai negali 
tikėtis, kad paramos sąlygos nesikeis, ir 
turi būti pasiruošę, kad schemos gali būti 
peržiūrimos, visų pirma siekiant atsižvelgti 
į ekonominius pokyčius arba biudžeto 
situaciją. Vis dėlto turi būti laikomasi 
BŽŪP nustatytų principų, įtvirtintų 
Sutartyje.

Or. en

Pakeitimas 194
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant įgyvendinti bendrosios žemės 
ūkio politikos tikslus, bendrosios paramos 
schemas reikia pritaikyti prie nuolat 
vykstančių pokyčių – prireikus, net ir per 
trumpą laiką. Todėl išmokų gavėjai negali 
tikėtis, kad paramos sąlygos nesikeis, ir 
turi būti pasiruošę, kad schemos gali būti 
peržiūrimos, visų pirma siekiant atsižvelgti 
į ekonominius pokyčius arba biudžeto 
situaciją.

(23) Siekiant įgyvendinti bendrosios žemės 
ūkio politikos tikslus, bendrosios paramos 
schemas reikia pritaikyti prie nuolat 
vykstančių pokyčių. Todėl išmokų gavėjai 
negali tikėtis, kad paramos sąlygos 
nesikeis, ir turi būti pasiruošę, kad schemos 
gali būti peržiūrimos, visų pirma siekiant 
atsižvelgti į ekonominius pokyčius arba 
biudžeto situaciją. Tačiau jiems turi būti 
skirta pakankamai laiko prisitaikyti prie 
šių naujų aplinkybių.

Or. ro

Pagrindimas

Trebuie să avem în vedere că adaptarea la noi condiţii implică anumite costuri pentru 
beneficiari. În cazul noilor state membr,e unde beneficiarii deja au trebuit sau vor trebui să 
se adapteze într-o perioadă scurtă de timp la standardele europene, adaptarea la noi condiţii 
trebuie să aibă în vedere această premisă.
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Pakeitimas 195
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Pirmasis BŽŪP ramstis turi būti 
išlaikytas ir ateityje siekiant užtikrinti 
pagrindinį ūkininko, kaip varomosios 
daugelio kaimo regionų ekonomikos 
jėgos, kaip kraštovaizdžio sargo ir aukštų 
ES maisto saugos standartų garanto, 
vaidmenį.

Or. es

Pagrindimas

Un recorte sistemático de las ayudas directas que reciben los agricultores podría disminuir 
notablemente su rentabilidad y poner en riesgo la supervivencia de muchas explotaciones. La 
Unión Europea debe de velar en el futuro por su autosuficiencia alimentaria.

Pakeitimas 196
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Michl Ebner

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Reikalavimas atidėti ariamos žemės 
plotus buvo įvestas siekiant kontroliuoti 
tiekimą. Atsižvelgiant į rinkos pokyčių 
lauko kultūrų sektoriuje ir į tai, kad pradėta 
taikyti atsietąją pagalbą, ši priemonė tapo 
nereikalinga, ir todėl turėtų būti panaikinta.
Todėl teisės į išmokas už atidėtą žemę, 
kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 53 straipsnyje ir 63 straipsnio 2 
dalyje, nustatomos remiantis kriterijus 
atitinkančiu plotu, taikant tas pačias 
tinkamumo sąlygas, kaip ir kitų teisių gauti 
išmokas atvejais.

(27) Reikalavimas atidėti ariamos žemės 
plotus buvo įvestas siekiant kontroliuoti 
tiekimą. Atsižvelgiant į rinkos pokyčių 
lauko kultūrų sektoriuje ir į tai, kad pradėta 
taikyti atsietąją pagalbą, ši priemonė tapo 
nereikalinga, ir todėl turėtų būti panaikinta.
Todėl dalis teisių į išmokas už atidėtą 
žemę, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 53 straipsnyje ir 63 straipsnio 2 
dalyje, nustatomos remiantis kriterijus 
atitinkančiu plotu, taikant tas pačias 
tinkamumo sąlygas, kaip ir kitų teisių gauti 
išmokas atvejais. Aplinkosauginės naudos 
praradimas atidedant žemę turėtų būti 
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kompensuojamas sukuriant naujas 
priemones, visų pirma biologinės 
įvairovės priemones. Likusi šių teisių į 
išmokas už atidėtą žemę dalis turėtų būti 
skiriama įpareigojant išsaugoti biologinės 
įvairovės plotą, sukuriant teisę į išmoką 
vien tik už biologinę įvairovę.

Or. fr

Pakeitimas 197
Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Reikalavimas atidėti ariamos žemės 
plotus buvo įvestas siekiant kontroliuoti 
tiekimą. Atsižvelgiant į rinkos pokyčių 
lauko kultūrų sektoriuje ir į tai, kad pradėta 
taikyti atsietąją pagalbą, ši priemonė tapo 
nereikalinga, ir todėl turėtų būti panaikinta. 
Todėl teisės į išmokas už atidėtą žemę, 
kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 53 straipsnyje ir 63 straipsnio 2 
dalyje, nustatomos remiantis kriterijus 
atitinkančiu plotu, taikant tas pačias 
tinkamumo sąlygas, kaip ir kitų teisių 
gauti išmokas atvejais.

(27) Reikalavimas atidėti ariamos žemės 
plotus buvo įvestas siekiant kontroliuoti 
tiekimą. Atsižvelgiant į rinkos pokyčių 
lauko kultūrų sektoriuje ir į tai, kad pradėta 
taikyti atsietąją pagalbą, ši priemonė tapo 
nereikalinga, ir todėl turėtų būti panaikinta. 
Todėl teisės į išmokas už atidėtą žemę, 
kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 
1782/2003 53 straipsnyje ir 63 straipsnio 2 
dalyje, yra įprastos teisės į išmokas.

Or. en

Pagrindimas

Clarifies the legal uncertainty that exists with regard to the fate of set-aside entitlements and 
ensures that any ‘tag’ that might otherwise remain in such entitlements is removed.
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Pakeitimas 198
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad 
praeina vis daugiau laiko nuo bendrosios 
išmokos schemos įdiegimo ir kad ši 
schema pradėta taikyti ir kituose 
sektoriuose, vis sunkiau pagrįstai 
paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos 
paramos dydžiu, atskirais atvejais 
reikšmingai skiriasi. Dėl tos priežasties
istorinį įgyvendinimo modelį 
pasirinkusioms valstybėms narėms turėtų 
būti leista tam tikromis sąlygomis 
peržiūrėti teisę į išmoką ir suvienodinti jos 
vieneto vertę laikantis Bendrijos teisės 
bendrųjų principų ir bendrosios žemės ūkio 
politikos tikslų. Todėl siekdamos labiau 
suvienodinti išmokų vertes valstybės narės 
gali atsižvelgti į geografinių vietovių 
specifines sąlygas. Teisių į išmokas 
suvienodinimas turėtų būti vykdomas 
taikant atitinkamą pereinamąjį laikotarpį ir 
neviršijant konkrečių išmokos sumažinimo 
ribų, kad ūkininkai galėtų tinkamai 
prisitaikyti prie besikeičiančio paramos 
lygio.

(28) Istorinį įgyvendinimo modelį 
pasirinkusioms valstybėms narėms turėtų 
būti leista tam tikromis sąlygomis 
peržiūrėti teisę į išmoką ir suvienodinti jos 
vieneto vertę laikantis Bendrijos teisės 
bendrųjų principų ir bendrosios žemės ūkio 
politikos tikslų. Todėl siekdamos labiau 
suvienodinti išmokų vertes valstybės narės 
gali atsižvelgti į geografinių vietovių 
specifines sąlygas. Teisių į išmokas 
suvienodinimas turėtų būti vykdomas 
taikant atitinkamą pereinamąjį laikotarpį, 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
pasirinktą tempą ir neviršijant konkrečių 
išmokos sumažinimo ribų, kad ūkininkai 
galėtų tinkamai prisitaikyti prie 
besikeičiančio paramos lygio.

Or. es
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Pakeitimas 199
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo ir kad ši schema pradėta 
taikyti ir kituose sektoriuose, vis sunkiau 
pagrįstai paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties istorinį 
įgyvendinimo modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti leista tam 
tikromis sąlygomis peržiūrėti teisę į išmoką 
ir suvienodinti jos vieneto vertę laikantis 
Bendrijos teisės bendrųjų principų ir 
bendrosios žemės ūkio politikos tikslų.
Todėl siekdamos labiau suvienodinti 
išmokų vertes valstybės narės gali 
atsižvelgti į geografinių vietovių specifines 
sąlygas. Teisių į išmokas suvienodinimas 
turėtų būti vykdomas taikant atitinkamą 
pereinamąjį laikotarpį ir neviršijant 
konkrečių išmokos sumažinimo ribų, kad 
ūkininkai galėtų tinkamai prisitaikyti prie 
besikeičiančio paramos lygio.

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo ir kad ši schema pradėta 
taikyti ir kituose sektoriuose, vis sunkiau 
pagrįstai paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties reikia nustatyti 
reikalavimą, kad norint gauti vienkartinę 
išmoką privaloma kultivuoti plotus, 
kuriems teikiama parama, arba išlaikyti 
juose gamybą.

Or. pt

Pagrindimas

Deve estabelecer-se como condição para o pagamento único a obrigação de 
cultivo/manutenção em produção das áreas objecto de ajuda.
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Pakeitimas 200
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo ir kad ši schema pradėta 
taikyti ir kituose sektoriuose, vis sunkiau 
pagrįstai paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties istorinį 
įgyvendinimo modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti leista tam 
tikromis sąlygomis peržiūrėti teisę į 
išmoką ir suvienodinti jos vieneto vertę
laikantis Bendrijos teisės bendrųjų principų 
ir bendrosios žemės ūkio politikos tikslų.
Todėl siekdamos labiau suvienodinti 
išmokų vertes valstybės narės gali 
atsižvelgti į geografinių vietovių specifines 
sąlygas. Teisių į išmokas suvienodinimas 
turėtų būti vykdomas taikant atitinkamą 
pereinamąjį laikotarpį ir neviršijant 
konkrečių išmokos sumažinimo ribų, kad 
ūkininkai galėtų tinkamai prisitaikyti prie 
besikeičiančio paramos lygio.

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo, nuo šios schemos 
taikymo ir kituose sektoriuose pradžios ir 
nuo Sąjungos plėtros, vis sunkiau pagrįstai 
paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties visose reikėtų 
valstybėse narėse įvesti vienodą 
pagrindinį išmokų koeficientą laikantis 
Bendrijos teisės bendrųjų principų ir 
bendrosios žemės ūkio politikos tikslų.
Vietovėms, kuriose sąlygos žemės ūkiui 
nepalankios, be šio koeficiento, turėtų 
būti suteikiamos papildomos išmokos. 
Teisių į išmokas suvienodinimas turėtų būti 
vykdomas taikant atitinkamą pereinamąjį 
laikotarpį ir neviršijant konkrečių išmokos 
sumažinimo ribų, kad ūkininkai galėtų 
tinkamai prisitaikyti prie besikeičiančio 
paramos lygio. Tačiau, kai baigsis stojimo 
aktuose naujoms valstybėms narėms 
nustatyti pereinamieji laikotarpiai, šioms 
valstybėms teisės gauti išmokas turi būti 
išlyginamos.

Or. pl

Pagrindimas

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
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merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pakeitimas 201
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo ir kad ši schema pradėta 
taikyti ir kituose sektoriuose, vis sunkiau 
pagrįstai paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties istorinį 
įgyvendinimo modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti leista tam 
tikromis sąlygomis peržiūrėti teisę į išmoką 
ir suvienodinti jos vieneto vertę laikantis 
Bendrijos teisės bendrųjų principų ir 
bendrosios žemės ūkio politikos tikslų. 
Todėl siekdamos labiau suvienodinti 
išmokų vertes valstybės narės gali 
atsižvelgti į geografinių vietovių specifines 
sąlygas. Teisių į išmokas suvienodinimas 
turėtų būti vykdomas taikant atitinkamą 
pereinamąjį laikotarpį ir neviršijant 
konkrečių išmokos sumažinimo ribų, kad 
ūkininkai galėtų tinkamai prisitaikyti prie 
besikeičiančio paramos lygio.

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo ir kad ši schema pradėta 
taikyti ir kituose sektoriuose, vis sunkiau 
pagrįstai paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties istorinį 
įgyvendinimo modelį pasirinkusių 
valstybių narių turėtų būti prašoma tam 
tikromis sąlygomis, pasikonsultavus su 
regioninės valdžios institucijomis ir 
remiantis poveikio vertinimu, peržiūrėti 
teisę į išmoką ir suvienodinti jos vieneto 
vertę laikantis Bendrijos teisės bendrųjų 
principų ir bendrosios žemės ūkio politikos 
tikslų. Todėl siekdamos labiau suvienodinti 
išmokų vertes valstybės narės gali 
atsižvelgti į geografinių vietovių specifines 
sąlygas. Teisių į išmokas suvienodinimas 
turėtų būti vykdomas taikant atitinkamą 
pereinamąjį laikotarpį ir neviršijant 
konkrečių išmokos sumažinimo ribų, kad 
ūkininkai galėtų tinkamai prisitaikyti prie 
besikeičiančio paramos lygio.

Or. fr
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Pagrindimas

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional en consultation avec les 
autorités régionales et sur la base d'une étude d'impact.

Pakeitimas 202
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo ir kad ši schema pradėta 
taikyti ir kituose sektoriuose, vis sunkiau 
pagrįstai paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties istorinį 
įgyvendinimo modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti leista tam 
tikromis sąlygomis peržiūrėti teisę į išmoką 
ir suvienodinti jos vieneto vertę laikantis 
Bendrijos teisės bendrųjų principų ir 
bendrosios žemės ūkio politikos tikslų. 
Todėl siekdamos labiau suvienodinti 
išmokų vertes valstybės narės gali 
atsižvelgti į geografinių vietovių specifines 
sąlygas. Teisių į išmokas suvienodinimas 
turėtų būti vykdomas taikant atitinkamą 
pereinamąjį laikotarpį ir neviršijant 
konkrečių išmokos sumažinimo ribų, kad 
ūkininkai galėtų tinkamai prisitaikyti prie 
besikeičiančio paramos lygio.

(28) Toliau integruojant anksčiau susietą 
rinkos paramą į bendrosios išmokos 
schemą, tose valstybėse narėse, kurios 
pasirinko istorinį įgyvendinimo modelį, 
teisių į išmoką vertė buvo pagrįsta 
anksčiau mokėtos paramos atskiram 
ūkininkui lygiu. Įvertinant į tai, kad praeina 
vis daugiau laiko nuo bendrosios išmokos 
schemos įdiegimo ir kad ši schema pradėta 
taikyti ir kituose sektoriuose, kai kuriais 
atvejais gali būti vis sunkiau pagrįstai
paaiškinti, kodėl paramos lygis, 
grindžiamas tik anksčiau mokėtos paramos 
dydžiu, atskirais atvejais reikšmingai 
skiriasi. Dėl tos priežasties istorinį 
įgyvendinimo modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti leista tam 
tikromis sąlygomis peržiūrėti teisę į išmoką 
ir suvienodinti jos vieneto vertę laikantis 
Bendrijos teisės bendrųjų principų ir 
bendrosios žemės ūkio politikos tikslų. 
Todėl siekdamos labiau suvienodinti 
išmokų vertes valstybės narės gali 
atsižvelgti į geografinių vietovių specifines 
sąlygas. Jei valstybės narės nusprendžia 
suvienodinti teises į išmokas, šis
suvienodinimas turėtų būti vykdomas 
taikant atitinkamą pereinamąjį laikotarpį ir 
neviršijant konkrečių išmokos sumažinimo 
ribų, kad ūkininkai galėtų tinkamai 
prisitaikyti prie besikeičiančio paramos 
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lygio.

Or. en

Pakeitimas 203
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) 2003 m. reformos metu valstybės 
narėms suteikta teisė taikyti bendrosios 
išmokos schemą taikant istorinį arba 
regioninį metodą. Nuo to laiko valstybės 
narės turėjo galimybę įvertinti pasirinkto 
metodo ekonominį ir administracinį 
tinkamumą. Todėl valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė peržiūrėti 
pirminį pasirinkimą atsižvelgiant į jų įgytą 
patirtį. Dėl tos priežasties valstybėms 
narėms, taikiusios istorinį modelį, turėtų 
būti suteikta galimybė ne tik suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, bet ir pereiti prie 
regioninio modelio taikymo. Be to, 
regioninį modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
teisė tam tikromis sąlygomis peržiūrėti 
savo sprendimus siekiant suvienodinto 
teisių į išmokas vertę iš anksto numatytais 
etapais – tai turėtų būti daroma laikantis 
Bendrijos teisės bendrųjų principų ir 
bendrosios žemės ūkio politikos tikslų. 
Kad ūkininkai galėtų tinkamai prisitaikyti 
prie kintančio paramos lygio, teisės į 
išmokas turi būti suvienodinamos taikant 
reikalingą pereinamąjį laikotarpį ir 
neviršijant konkrečių išmokos 
sumažinimo ribų.

Išbraukta.

Or. pl
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Pagrindimas

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pakeitimas 204
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) 2003 m. reformos metu valstybės 
narėms suteikta teisė taikyti bendrosios 
išmokos schemą taikant istorinį arba 
regioninį metodą. Nuo to laiko valstybės 
narės turėjo galimybę įvertinti pasirinkto 
metodo ekonominį ir administracinį 
tinkamumą. Todėl valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė peržiūrėti
pirminį pasirinkimą atsižvelgiant į jų įgytą 
patirtį. Dėl tos priežasties valstybėms 
narėms, taikiusios istorinį modelį, turėtų 
būti suteikta galimybė ne tik suvienodinti
teisių į išmokas vertę, bet ir pereiti prie 
regioninio modelio taikymo. Be to, 
regioninį modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
tam tikromis sąlygomis peržiūrėti savo 
sprendimus siekiant suvienodinto teisių į 
išmokas vertę iš anksto numatytais etapais 
– tai turėtų būti daroma laikantis Bendrijos 
teisės bendrųjų principų ir bendrosios 
žemės ūkio politikos tikslų. Kad ūkininkai 
galėtų tinkamai prisitaikyti prie kintančio 
paramos lygio, teisės į išmokas turi būti 
suvienodinamos taikant reikalingą 
pereinamąjį laikotarpį ir neviršijant 
konkrečių išmokos sumažinimo ribų.

(29) 2003 m. reformos metu valstybės 
narėms suteikta teisė taikyti bendrosios 
išmokos schemą taikant istorinį arba 
regioninį metodą. Nuo to laiko valstybės 
narės turėjo galimybę įvertinti pasirinkto 
metodo ekonominį ir administracinį 
tinkamumą. Todėl reikėtų prašyti, kad 
valstybės narės, atsižvelgdamos į jų įgytą 
patirtį, konsultuodamosi su regioninės 
valdžios institucijomis ir remdamosi 
poveikio vertinimu, peržiūrėtų pirminį 
pasirinkimą . Dėl tos priežasties reikėtų 
prašyti, kad istorinį modelį taikiusios 
valstybės narės ne tik suvienodintų teisių į 
išmokas vertę, bet ir pereitų prie regioninio 
modelio taikymo. Be to, regioninį modelį 
pasirinkusioms valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta teisė tam tikromis sąlygomis 
peržiūrėti savo sprendimus siekiant 
suvienodinto teisių į išmokas vertę iš 
anksto numatytais etapais – tai turėtų būti 
daroma laikantis Bendrijos teisės bendrųjų 
principų ir bendrosios žemės ūkio politikos 
tikslų. Kad ūkininkai galėtų tinkamai 
prisitaikyti prie kintančio paramos lygio, 
teisės į išmokas turi būti suvienodinamos 
taikant reikalingą pereinamąjį laikotarpį ir 
neviršijant konkrečių išmokos sumažinimo 
ribų.
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Or. fr

Pagrindimas

Le modèle historique selon lequel les droits au paiement sont calculés sur la base de 
références historiques devient de moins en moins pertinent. Il convient de demander aux Etats 
membres de le faire évoluer progressivement vers un modèle régional les permettant  
d’uniformiser la valeur des droits au paiement en consultation avec les autorités régionales et 
sur la base d'une étude d'impact.

Pakeitimas 205
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) 2003 m. reformos metu valstybės 
narėms suteikta teisė taikyti bendrosios 
išmokos schemą taikant istorinį arba 
regioninį metodą. Nuo to laiko valstybės 
narės turėjo galimybę įvertinti pasirinkto 
metodo ekonominį ir administracinį 
tinkamumą. Todėl valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė peržiūrėti 
pirminį pasirinkimą atsižvelgiant į jų įgytą 
patirtį. Dėl tos priežasties valstybėms 
narėms, taikiusios istorinį modelį, turėtų 
būti suteikta galimybė ne tik suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, bet ir pereiti prie 
regioninio modelio taikymo. Be to, 
regioninį modelį pasirinkusioms 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė 
tam tikromis sąlygomis peržiūrėti savo 
sprendimus siekiant suvienodinto teisių į 
išmokas vertę iš anksto numatytais etapais 
– tai turėtų būti daroma laikantis Bendrijos 
teisės bendrųjų principų ir bendrosios 
žemės ūkio politikos tikslų. Kad ūkininkai 
galėtų tinkamai prisitaikyti prie kintančio 
paramos lygio, teisės į išmokas turi būti 
suvienodinamos taikant reikalingą 
pereinamąjį laikotarpį ir neviršijant 
konkrečių išmokos sumažinimo ribų.

Šis pakeitimas variantui lietuvių k. įtakos 
neturi.
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Or. en

Pakeitimas 206
Jan Mulder, Niels Busk, Willem Schuth

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) kompleksinio paramos susiejimo 
sistema ir (arba)BŽŪP ateityje dar turėtų 
būti pertvarkoma, kadangi dabartinis 
išmokų lygis ne visada atitinka ūkininkų 
pastangas įgyvendinant paramos 
susiejimą, kadangi daug išmokų vis dar 
priklauso nuo istorinių išlaidų. Ypač daug 
sunkumų gyvulininkyste užsiimantiems 
ūkininkams kelia gyvūnų gerovės teisės 
aktai, kadangi jų laikymasis neatsispindi 
gaunamose išmokose. Vis dėlto, jei 
importuojami gaminiai atitiktų tuos 
pačius gyvūnų gerovės standartus, nebūtų 
poreikio atlyginti ūkininkams už tai, kad 
jie laikosi šios srities Bendrijos teisės 
aktų. Taigi Komisija Pasaulio prekybos 
organizacijos derybų metu turėtų siekti, 
kad būtų pripažinti tokie su prekyba 
nesusiję dalykai kaip importo kriterijai.

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of amendment adopted by the European Parliament as part of report T6 -
0598/2007 on 11 December 2007 titled " CAP: common rules for direct support schemes and 
certain support schemes for farmers and support for rural development".
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Pakeitimas 207
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje.
Tai ypač būdinga lauko kultūrų, apynių ir 
sėklų sektoriuose, o iš dalies – ir jautienos 
sektoriuje. Todėl iš dalies susietos 
išmokos šiuose sektoriuose turėtų būt 
teikiamos pasinaudojant bendrosios 
išmokos schema. Kad jautienos sektoriuje 
veiklą vykdantys ūkininkai galėtų pamažu 
prisitaikyti prie naujos paramos tvarkos, 
turėtų būti numatytos nuostatos dėl 
specialiosios priemokos už bulius ir 
skerdimo priemokos. Kadangi iš dalies 
susietos išmokos vaisių ir daržovių 
sektoriuose įdiegtos gana neseniai, ir tik 
kaip pereinamojo laikotarpio priemonė, 
tokių schemų peržiūra nėra reikalinga.

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
galėtų lanksčiau rinktis, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje.
Todėl valstybėms narėms reikėtų leisti 
savo sprendimu tęsti paramos atsiejimo 
procesą. Kadangi iš dalies susietos 
išmokos vaisių ir daržovių sektoriuose 
įdiegtos gana neseniai, ir tik kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė, tokių 
schemų peržiūra nėra reikalinga.

Or. es
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Pakeitimas 208
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Tai ypač būdinga lauko kultūrų, apynių ir 
sėklų sektoriuose, o iš dalies – ir jautienos 
sektoriuje. Todėl iš dalies susietos išmokos 
šiuose sektoriuose turėtų būt teikiamos 
pasinaudojant bendrosios išmokos schema.
Kad jautienos sektoriuje veiklą vykdantys 
ūkininkai galėtų pamažu prisitaikyti prie 
naujos paramos tvarkos, turėtų būti 
numatytos nuostatos dėl specialiosios 
priemokos už bulius ir skerdimo 
priemokos. Kadangi iš dalies susietos 
išmokos vaisių ir daržovių sektoriuose 
įdiegtos gana neseniai, ir tik kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė, tokių 
schemų peržiūra nėra reikalinga.

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Tai ypač būdinga lauko kultūrų, apynių ir 
sėklų sektoriuose. Todėl iš dalies susietos 
išmokos šiuose sektoriuose turėtų būt 
teikiamos pasinaudojant bendrosios 
išmokos schema. Kadangi iš dalies susietos 
išmokos vaisių ir daržovių sektoriuose 
įdiegtos gana neseniai, ir tik kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė, tokių 
schemų peržiūra nėra reikalinga.

Or. fr

Pagrindimas

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage provoque des abandons de production et la disparition de 
cheptels notamment dans les régions les plus défavorisées. La poursuite du découplage dans 
ce secteur n'apparaît donc pas pertinente.
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Pakeitimas 209
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Tai ypač būdinga lauko kultūrų, apynių ir 
sėklų sektoriuose, o iš dalies – ir jautienos 
sektoriuje. Todėl iš dalies susietos išmokos 
šiuose sektoriuose turėtų būt teikiamos 
pasinaudojant bendrosios išmokos schema. 
Kad jautienos sektoriuje veiklą vykdantys 
ūkininkai galėtų pamažu prisitaikyti prie 
naujos paramos tvarkos, turėtų būti 
numatytos nuostatos dėl specialiosios 
priemokos už bulius ir skerdimo 
priemokos. Kadangi iš dalies susietos 
išmokos vaisių ir daržovių sektoriuose 
įdiegtos gana neseniai, ir tik kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė, tokių 
schemų peržiūra nėra reikalinga.

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Tai ypač būdinga lauko kultūrų, apynių ir 
sėklų sektoriuose, o iš dalies – ir jautienos 
sektoriuje. Todėl valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė teikti iš 
dalies susietas išmokas šiuose sektoriuose
pasinaudojant bendrosios išmokos schema. 
Kad jautienos sektoriuje veiklą vykdantys 
ūkininkai galėtų pamažu prisitaikyti prie 
naujos paramos tvarkos, turėtų būti 
numatytos nuostatos dėl specialiosios 
priemokos už bulius ir skerdimo 
priemokos. Kadangi iš dalies susietos 
išmokos vaisių ir daržovių sektoriuose 
įdiegtos gana neseniai, ir tik kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė, tokių 
schemų peržiūra nėra reikalinga.

Or. pt

Pagrindimas

Tendo em conta os impactos negativos da introdução destes regimes de apoio no RPU, 
identificados no estudo de impacto, em vez de se impor um desligamento e, ao mesmo tempo, 
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medidas de compensação (através do artigo 68), deve ser dada ao Estado-Membro a 
possibilidade de, voluntariamente, optar pelo desligamento.

Pakeitimas 210
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Tai ypač būdinga lauko kultūrų, apynių ir 
sėklų sektoriuose, o iš dalies – ir jautienos 
sektoriuje. Todėl iš dalies susietos išmokos 
šiuose sektoriuose turėtų būt teikiamos 
pasinaudojant bendrosios išmokos schema. 
Kad jautienos sektoriuje veiklą vykdantys 
ūkininkai galėtų pamažu prisitaikyti prie 
naujos paramos tvarkos, turėtų būti 
numatytos nuostatos dėl specialiosios 
priemokos už bulius ir skerdimo 
priemokos. Kadangi iš dalies susietos 
išmokos vaisių ir daržovių sektoriuose 
įdiegtos gana neseniai, ir tik kaip 
pereinamojo laikotarpio priemonė, tokių 
schemų peržiūra nėra reikalinga.

(30) Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
kuriuo įdiegta bendrosios išmokos schema, 
valstybėms narėms kai kurias išmokas 
leista mokėti netaikant šios schemos. Taip 
pat to reglamento 64 straipsnio 3 dalyje 
numatyta to reglamento III antraštinės 
dalies 5 skyriaus 2 ir 3 skirsniuose 
nurodytų galimybių peržiūra, siekiant 
atsižvelgti į rinkos ir struktūrinius 
pokyčius. Išanalizavus susijusią patirtį, 
paaiškėjo, kad atsiejus paramą gamintojai 
lanksčiau renkasi, ką gaminti, ir 
sprendimus priima atsižvelgdami į 
produkto pelningumą ir jo poreikį rinkoje. 
Todėl iš dalies susietos išmokos visuose
sektoriuose turėtų būti teikiamos 
pasinaudojant bendrosios išmokos schema. 
Kadangi iš dalies susietos išmokos vaisių ir 
daržovių sektoriuose įdiegtos gana 
neseniai, ir tik kaip pereinamojo 
laikotarpio priemonė, tokių schemų 
peržiūra nėra reikalinga.

Or. en
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Pagrindimas

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.

Pakeitimas 211
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Neil Parish, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Tačiau tam tikruose regionuose, ypač 
tuose, kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, vis dar gali egzistuoti poreikis 
karvių žindenių, avių ir ožkų sektoriuje 
palaikyti mažiausią privalomą gamybos 
lygį. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms 
turėtų būti numatyta galimybė toliau teikti 
dabartinio lygio susietąją paramą. Tokiu 
atveju turėtų būti reikalaujama laikytis 
galvijų identifikavimo ir registravimo 
reikalavimų, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1760/2000  ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 21/2004 , visų pirma siekiant 
užtikrinti gyvulių atsekamumą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Decoupling brings benefits to all sectors in terms of greater market orientation, reduces 
administrative burdens and frees up farmers to respond to market signals. Permitting the 
retention of coupled payments in the livestock sector creates competitive distortions for those 
member states that have fully decoupled support payments and also perpetuates global 
market distortions. Any environmental benefits should be delivered through the Second Pillar.
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Pakeitimas 212
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Tačiau tam tikruose regionuose, ypač 
tuose, kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, vis dar gali egzistuoti poreikis 
karvių žindenių, avių ir ožkų sektoriuje
palaikyti mažiausią privalomą gamybos 
lygį. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms 
turėtų būti numatyta galimybė toliau teikti 
dabartinio lygio susietąją paramą. Tokiu 
atveju turėtų būti reikalaujama laikytis 
galvijų identifikavimo ir registravimo 
reikalavimų, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1760/2000 ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 21/2004, visų pirma siekiant 
užtikrinti gyvulių atsekamumą..

(31) Tačiau siekiant tam tikrų sektorių 
pusiausvyros tam tikruose regionuose, ypač 
tuose, kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, vis dar gali egzistuoti poreikis 
palaikyti mažiausią privalomą gamybos 
lygį. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms 
turėtų būti numatyta galimybė toliau teikti 
dabartinio lygio susietąją paramą.

Or. es

Pakeitimas 213
Bernadette Bourzai, Vincent Peillon, Roselyne Lefrançois

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Tačiau tam tikruose regionuose, ypač 
tuose, kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, vis dar gali egzistuoti poreikis 
karvių žindenių, avių ir ožkų sektoriuje
palaikyti mažiausią privalomą gamybos 
lygį. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms 
turėtų būti numatyta galimybė toliau teikti 
dabartinio lygio susietąją paramą. Tokiu 
atveju turėtų būti reikalaujama laikytis 
galvijų identifikavimo ir registravimo 
reikalavimų, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 

(31) Tačiau tam tikruose regionuose, ypač 
tuose, kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, gyvulininkystės produktų 
sektoriuje nustatant specialiąją priemoką 
už bulius, skerdimo priemoką už veršelius, 
skerdimo priemoką už galvijus, išskyrus 
veršelius, priemoką už karvę žindenę bei 
avių ir ožkų sektoriaus paramą vis dar gali 
egzistuoti poreikis palaikyti mažiausią 
privalomą gamybos lygį. Atsižvelgiant į 
tai, valstybėms narėms turėtų būti 
numatyta galimybė toliau teikti dabartinio 
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1760/2000 ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
21/2004, visų pirma siekiant užtikrinti 
gyvulių atsekamumą.

lygio susietąją paramą, ar ją sumažinti 
karvių žindyvių, avių ir ožkų sektoriuse. 
Tokiu atveju turėtų būti reikalaujama 
laikytis galvijų identifikavimo ir 
registravimo reikalavimų, kaip numatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1760/2000 ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 21/2004, visų pirma siekiant 
užtikrinti gyvulių atsekamumą.

Or. fr

Pagrindimas

L'expérience acquise en matière de découplage partiel dans le secteur de la viande ovine 
démontre que le découplage pour les productions animales et l'élevage provoque des 
abandons de production et la disparition de cheptels notamment dans les régions les plus 
défavorisées. La poursuite du découplage dans le secteur des productions animales 
n'apparaît donc pas pertinente : les aides doivent rester au niveau couplé actuel voire doivent 
être recouplées.

Pakeitimas 214
Kyösti Virrankoski

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Tačiau tam tikruose regionuose, ypač 
tuose, kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, vis dar gali egzistuoti poreikis 
karvių žindenių, avių ir ožkų sektoriuje 
palaikyti mažiausią privalomą gamybos 
lygį. Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms 
turėtų būti numatyta galimybė toliau teikti 
dabartinio lygio susietąją paramą. Tokiu 
atveju turėtų būti reikalaujama laikytis 
galvijų identifikavimo ir registravimo 
reikalavimų, kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1760/200013 ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 21/200414, visų pirma siekiant 
užtikrinti gyvulių atsekamumą.

(31) Tam tikruose regionuose, ypač tuose, 
kur ūkininkai neturi ekonominių 
alternatyvų, vis dar gali egzistuoti poreikis 
mokėti priemokas už karves žindenes, 
specialiąsias priemokas už bulius, 
skerdimo priemokas už veršelius, taip pat 
avių ir ožkų sektoriuje palaikyti mažiausią 
privalomą gamybos lygį, kad būtų 
išlaikyta pusiausvyra tarp sektorių. 
Atsižvelgiant į tai, valstybėms narėms 
turėtų būti numatyta galimybė toliau teikti 
dabartinio lygio susietąją paramą arba 
karvių žindenių, specialiųjų priemokų už 
bulius bei priemokos už veršelių skerdimą
atveju apsvarstyti mažesnės paramos 
teikimo galimybę. Tokiu atveju turėtų būti 
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reikalaujama laikytis galvijų 
identifikavimo ir registravimo reikalavimų, 
kaip numatyta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1760/200013

ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/200414, 
visų pirma siekiant užtikrinti gyvulių 
atsekamumą.

Or. en

Pagrindimas

Lifestock production, and the beef and veal sector in particular, are experiencing serious 
problems. Accordingly, support should e maitained not only for suckler cows, but also for the 
slaughtering of calves and male bovine animals.

Pakeitimas 215
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Reikėtų specialių pagalbos 
priemonių ES avių sektoriui, kuris patiria 
didelį nuosmukį. Turėtų būti įgyvendintos 
2008 m. birželio 19 d. Europos 
Parlamento rezoliucijos dėl avienos 
(ėrienos) ir ožkienos sektoriaus ateities 
Europoje1.

Or. en

                                               
1 Priimti tekstai.Texts Adopted P6_TA(2008)0310.
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Pakeitimas 216
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip 
pat turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, 
kad vis svarbiau veiksmingai valdyti 
riziką, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė finansiškai padėti 
ūkininkams mokėti pasėlių draudimo 
įmokas ir finansuoti kompensacijas, 
mokamas dėl konkrečių ekonominių 
nuostolių gyvūnų ar augalų ligų atvejais. 
Siekiant laikytis Bendrijos tarptautinių 
įsipareigojimų, ištekliai, kuriuos būtų 
galima naudoti susietosios paramos 
priemonėms, turėtų būti atitinkamo lygio.
Atitinkamai turėtų būti nustatytos pasėlių 
draudimo finansinių įnašų ir 
kompensacijų dėl gyvulių ligų sąlygos.

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 5 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai, skirtai draudimui arba 
savitarpio fondams. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių tiesioginių ekonominių 
nuostolių gyvūnų ar augalų ligų atvejais. 
Atitinkamai turėtų būti nustatytos pasėlių 
draudimo finansinių įnašų ir 
kompensacijų dėl gyvulių ligų sąlygos. Be 
to, reikės naujų teisės aktų, pagal kuriuos 
valstybės narės privalės pradėti taikyti 
ūkininkams išlaidų pasidalijimo sistemą, 
pagal kurią bus tvarkomos išlaidos, 
patiriamos dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų 
protrūkio. Naujuose teisės aktuose turėtų 
būti nustatytas bendras planas, pagal kurį 
valstybės narės privalės parengti šias 
išlaidų pasidalijimo sistemas. Šio naujo 
teisės akto tikslas – panaikinti įvairių 
valstybių narių ūkininkų konkurencijos 
iškraipymus, atsirandančius dėl skirtingų 
valstybių narių finansinių įnašų, susijusių 
su išlaidomis, patiriamomis dėl gyvūnų 
užkrečiamųjų ligų protrūkio. Pagal 
naująjį teisės aktą ūkininkai turėtų būti 
skatinami mažinti gyvūnų užkrečiamųjų 
ligų infekcijos ir plitimo riziką. Valstybės 
narės, kurios ūkininkams jau taiko išlaidų 
pasidalijimo sistemas, turės pakeisti šias 
sistemas taip, kad jos atitiktų bendrąjį 
planą.

Or. en
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Pakeitimas 217
Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos.

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 5 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti nuo pieno kvotų 
sumažinimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, 
kad vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos. Visos panašaus pobūdžio 
priemonės turėtų būti laikomos 
laikinosiomis priemonėmis ir padėti 
valstybėms narėms prisitaikyti prie visiško 
atsiejimo ir labiau į rinką orientuotos 
politikos, taigi jos turėtų būti baigtos 
taikyti 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
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strictly proscribed. Initially it was envisaged that greater flexibility would be used to assist 
the dairy sector in certain parts of the EU to adjust to the phasing out of milk quotas. There is 
no justification for allowing the payments to be used without an environmental, quality or 
marketing reason in other sectors.

Pakeitimas 218
Lutz Goepel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo 
finansinių įnašų ir kompensacijų dėl 
gyvulių ligų sąlygos.

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 12 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybės narės gali finansiškai padėti 
ūkininkams mokėti pasėlių draudimo 
įmokas ir finansuoti kompensacijas, 
mokamas dėl konkrečių ekonominių 
nuostolių gyvūnų ar augalų ligų atvejais. 
Siekiant laikytis Bendrijos tarptautinių 
įsipareigojimų, ištekliai, kuriuos būtų 
galima naudoti susietosios paramos 
priemonėms, turėtų būti atitinkamo lygio.

Or. de

Pagrindimas

Der den Mitgliedstaaten gebotene Spielraum sollte auf 12% angehoben werden, wobei es 
jedoch zweckmässig erscheint, die Verwendung eines Anteils von 2% für die 
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Ernteversicherung zu gewährleisten.

Pakeitimas 219
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo 
finansinių įnašų ir kompensacijų dėl 
gyvulių ligų sąlygos.

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Naujosioms valstybėms narėms, 
kuriose netaikoma 100 % tiesioginių 
išmokų sistema, ši procentinė dalis turėtų 
būti padidinta iki 15 %, kad jos galėtų 
sukaupti pakankamai lėšų.
Pasinaudodamos teise teikti tokią paramą, 
valstybės narės galėtų spręsti aplinkos 
klausimus ir gerinti žemės ūkio produktų 
kokybę bei prekybą jais. Taip pat turi būti 
leista teikti specifinę paramą siekiant 
apsaugoti ypač svarbius sektorius nuo 
pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio.

Or. ro

Pagrindimas

Plafonul de 10% nu este suficient pentru formarea fondurilor necesare unor noi măsuri 
strategice de politici publice în noile state membre care alocă plăţi directe la nivelul de doar 
35% în 2009, 45% în 2010 şi ajung la 100% în anul 2016. Sumele ce se vor constitui nu vor fi 
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suficiente, de aceea propunem reconsiderarea stabilirii nivelului de deducţie la 15% pentru 
cei cu phasing in.

Pakeitimas 220
Kyösti Virrankoski

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos.

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 15 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos.

Or. en
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Pakeitimas 221
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų 
ar augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo 
finansinių įnašų ir kompensacijų dėl 
gyvulių ligų sąlygos.

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 20% jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių.

Or. es

Pakeitimas 222
Brian Simpson, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10 % jų viršutinių ribų 

32 Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10% jų viršutinių ribų 
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specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos.

specifinei paramai aiškiai nustatytais ir 
apibrėžtais atvejais. Pasinaudodamos teise 
teikti tokią paramą, valstybės narės galėtų 
spręsti aplinkos klausimus ir gerinti žemės 
ūkio produktų kokybę bei prekybą jais. 
Taip pat turi būti leista teikti specifinę 
paramą siekiant apsaugoti ypač svarbius 
sektorius nuo pieno kvotų sumažinimo ir 
paramos atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant 
į tai, kad vis svarbiau veiksmingai valdyti 
riziką, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė finansiškai padėti 
ūkininkams mokėti pasėlių draudimo 
įmokas ir finansuoti kompensacijas, 
mokamas dėl konkrečių ekonominių 
nuostolių gyvūnų ar augalų ligų atvejais. 
Siekiant laikytis Bendrijos tarptautinių 
įsipareigojimų, ištekliai, kuriuos būtų 
galima naudoti susietosios paramos 
priemonėms, turėtų būti atitinkamo lygio. 
Atitinkamai turėtų būti nustatytos pasėlių 
draudimo finansinių įnašų ir kompensacijų 
dėl gyvulių ligų sąlygos. Visos panašaus 
pobūdžio priemonės turėtų būti laikomos 
laikinosiomis priemonėmis ir padėti 
valstybėms narėms prisitaikyti prie visiško 
atsiejimo ir labiau į rinką orientuotos 
politikos, taigi jos turėtų būti baigtos 
taikyti 2013 m.

Or. en

Pagrindimas

Whilst the provisions in the new Article 68 may assist member states in the transition towards 
a more market orientated policy, they also risk creating new market distortions if they are not 
strictly proscribed.
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Pakeitimas 223
Stéphane Le Foll

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10% jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo pieno kvotų sumažinimo ir paramos 
atsiejimo padarinių. Atsižvelgiant į tai, kad 
vis svarbiau veiksmingai valdyti riziką, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė finansiškai padėti ūkininkams 
mokėti pasėlių draudimo įmokas ir 
finansuoti kompensacijas, mokamas dėl 
konkrečių ekonominių nuostolių gyvūnų ar 
augalų ligų atvejais. Siekiant laikytis 
Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų, 
ištekliai, kuriuos būtų galima naudoti 
susietosios paramos priemonėms, turėtų 
būti atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų 
būti nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos.

(32) Valstybėms narėms turi būti leista 
panaudoti iki 10% jų viršutinių ribų 
specifinei paramai aiškiai nustatytais 
atvejais. Pasinaudodamos teise teikti tokią 
paramą, valstybės narės galėtų spręsti 
aplinkos klausimus ir gerinti žemės ūkio 
produktų kokybę bei prekybą jais. Taip pat 
turi būti leista teikti specifinę paramą 
siekiant apsaugoti ypač svarbius sektorius 
nuo paramos atsiejimo padarinių. 
Atsižvelgiant į tai, kad vis svarbiau 
veiksmingai valdyti riziką, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
finansiškai padėti ūkininkams mokėti 
pasėlių draudimo įmokas ir finansuoti 
kompensacijas, mokamas dėl konkrečių 
ekonominių nuostolių gyvūnų ar augalų 
ligų atvejais. Siekiant laikytis Bendrijos 
tarptautinių įsipareigojimų, ištekliai, 
kuriuos būtų galima naudoti susietosios 
paramos priemonėms, turėtų būti 
atitinkamo lygio. Atitinkamai turėtų būti 
nustatytos pasėlių draudimo finansinių 
įnašų ir kompensacijų dėl gyvulių ligų 
sąlygos.

Or. fr

Pagrindimas

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.Un 
bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une décision 
sur l’avenir de la politique des quotas et d’éventuelles mesures pour aider le secteur pourront 
être prises.



AM\727226LT.doc 77/91 PE407.776v01-00

LT

Pakeitimas 224
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Atsižvelgiant į tai, kad vis svarbiau 
veiksmingai valdyti riziką, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
finansiškai padėti ūkininkams mokėti 
žemės ūkio draudimo įmokas ir finansuoti 
kompensacijas, mokamas dėl konkrečių 
ekonominių nuostolių gyvūnų ar augalų 
ligų atvejais.

Or. es

Pagrindimas

Los seguros agrarios en vigor no sólo cubren los cultivos, también existen seguros ganaderos 
que no es conveniente eliminar.

Pakeitimas 225
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Valstybėms narėms turėtų būti leista 
numatyti ypatingą paramos priemonę tam, 
kad būtų galima tinkamai spręsti 
uždavinius, kurių galėtų kilti atliekant 
bendros žemės ūkio politikos būklės 
vertinimą (angl. „Health Check“).

Or. de
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Pakeitimas 226
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Tiesioginės išmokos pagal bendrosios 
išmokos schemą buvo nustatomos 
remiantis referencinėmis anksčiau ūkininkų 
gautomis tiesioginių išmokų sumomis arba 
sumomis už hektarą konkrečiame regione.
2000, 2001 ir 2002 kalendoriniais metais 
naujųjų valstybių narių ūkininkai Bendrijos 
tiesioginių išmokų negavo, todėl nėra ir tų 
metų istorinių referencinių sumų. Todėl, 
remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatyta, kad naujosiose valstybėse narėse 
bendrosios išmokos schema turi būti 
pagrįsta sumomis už hektarą konkrečiame 
regione. Nors nuo naujųjų valstybių narių 
įstojimo į Bendriją jau praėjo keletas 
metų, referencinių laikotarpių metodą 
gali taikyti tik tos valstybės narės, kurios 
dar nepradėjo taikyti bendrosios išmokos 
schemos. Todėl, siekiant palengvinti 
perėjimą prie bendrosios išmokos 
schemos, ir, visų pirma, išvengti 
spekuliacinio jos taikymo, reikėtų leisti 
naujosioms valstybėms, kad jos, 
nustatydamos teises į išmokas pagal 
bendrosios išmokos schemą, atsižvelgtų į 
plotus, už kuriuos buvo teikiama parama 
pagal bendrosios išmokos schemą.

(33) Tiesioginės išmokos pagal bendrosios 
išmokos schemą buvo nustatomos 
remiantis referencinėmis anksčiau ūkininkų 
gautomis tiesioginių išmokų sumomis arba 
sumomis už hektarą konkrečiame regione.
2000, 2001 ir 2002 kalendoriniais metais 
naujųjų valstybių narių ūkininkai Bendrijos 
tiesioginių išmokų negavo, todėl nėra ir tų 
metų istorinių referencinių sumų. Todėl, 
remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatyta, kad naujosiose valstybėse narėse 
bendrosios išmokos schema turi būti 
pagrįsta sumomis už hektarą konkrečiame 
regione. Po kelių metų nuo naujųjų 
valstybių narių įstojimo į Bendriją ir jeigu 
atsirastų nepateisinamo disbalanso
skirstant tiesiogines išmokas, reikėtų 
numatyti nuo 2014 m. visose ES 
valstybėse narėse nustatyti bendrą išmokų 
koeficientą.

Or. pl

Pagrindimas

Dotychczasowe i planowane reformy systemu płatności bezpośrednich tylko w znikomym 
stopniu niwelują niezasadnione różnice w dotacjach dla gospodarstw rolnych i jednocześnie 
nie służą uproszczeniu oraz przejrzystości systemu tych dopłat.
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Pakeitimas 227
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Siekiant užtikrinti vienodą požiūrį į 
ūkininkus ir išvengti rinkos iškraipymo, 
pagal bendrojoje išmokos schemoje taikomą 
regioninų suskirstymą naujosios valstybės 
narės, remdamosi objektyviais kriterijais, 
turėtų turėti galimybę pakoreguoti teisių į 
išmokas už hektarą vertę.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Przy opcji wprowadzenia zryczałtowanej stawki płatności bezpośrednich we wszystkich 
państwach członkowskich powyższy zapis jest zbędny.

Pakeitimas 228
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, 
valstybės narės pasirinkimu jau galėtų
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schemą. Tai visų pirma taikytina 
alyvuogių aliejaus sektoriui, kuriame 
išmokos buvo susietos tik iš dalies. Taip 
pat reikėtų atsieti išmokas už kietuosius 
kviečius, baltyminius pasėlius, ryžius, 
bulvių krakmolą ir riešutus, nes šiose 
srityse dar likusių susietųjų išmokų 
veiksmingumas mažėja. Taip pat reikėtų 
panaikinti linų perdirbimo paramą ir 
numatytas sumas išmokėti per bendrosios 
išmokos schemą. Kad parama už ryžius, 
sausuosius pašarus, bulvių krakmolą ir 
linus būtų sklandžiai atsieta, reikėtų 
numatyti pereinamąjį laikotarpį. Siekiant 
sumažinti neigiamą poveikį, susidariusį 
atsiejant pagalbą už riešutus, valstybėms 
narėms turėtų būti paliekama teisė ir 
toliau sieti jų mokamą pagalbos dalį.

būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą.

Or. es

Pakeitimas 229
Véronique Mathieu, Joseph Daul, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą. Tai visų pirma taikytina alyvuogių 
aliejaus sektoriui, kuriame išmokos buvo 
susietos tik iš dalies. Taip pat reikėtų atsieti 

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą. Tai visų pirma taikytina alyvuogių 
aliejaus sektoriui, kuriame išmokos buvo 
susietos tik iš dalies. Taip pat reikėtų atsieti 
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išmokas už kietuosius kviečius, 
baltyminius pasėlius, ryžius, bulvių 
krakmolą ir riešutus, nes šiose srityse dar 
likusių susietųjų išmokų veiksmingumas 
mažėja. Taip pat reikėtų panaikinti linų 
perdirbimo paramą ir numatytas sumas 
išmokėti per bendrosios išmokos schemą. 
Kad parama už ryžius, sausuosius pašarus,
bulvių krakmolą ir linus būtų sklandžiai 
atsieta, reikėtų numatyti pereinamąjį 
laikotarpį. Siekiant sumažinti neigiamą 
poveikį, susidariusį atsiejant pagalbą už 
riešutus, valstybėms narėms turėtų būti 
paliekama teisė ir toliau sieti jų mokamą 
pagalbos dalį.

išmokas už kietuosius kviečius, ryžius, 
bulvių krakmolą ir riešutus, nes šiose 
srityse dar likusių susietųjų išmokų 
veiksmingumas mažėja. Kad parama už 
bulvių krakmolą ir linus būtų sklandžiai 
atsieta, reikėtų numatyti pereinamąjį 
laikotarpį. Siekiant sumažinti neigiamą 
poveikį, susidariusį atsiejant pagalbą už 
riešutus, valstybėms narėms turėtų būti 
paliekama teisė ir toliau sieti jų mokamą 
pagalbos dalį.

Or. fr

Pagrindimas

La suppression des soutiens aux fourrages séchés et aux protéagineux serait dommageable au 
secteur des productions animales car elle risquerait d'entraîner une rupture des disponibilités 
protéiniques dans l'alimentation animale. Enfin, pour ce qui concerne le riz, le découplage 
total de l’aide conduirait à une forte réduction de cette production dans certaines zones 
fragiles de l’Union européenne. Le maintien de cette culture est indispensable pour ces 
régions en raison de l’apport en eau douce qu’elle nécessite, permettant ainsi d’éviter une 
remontée de sel ayant des conséquences néfastes pour l’écosystème.

Pakeitimas 230
Bernadette Bourzai

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
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situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą. Tai visų pirma taikytina alyvuogių 
aliejaus sektoriui, kuriame išmokos buvo 
susietos tik iš dalies. Taip pat reikėtų atsieti 
išmokas už kietuosius kviečius, 
baltyminius pasėlius, ryžius, bulvių 
krakmolą ir riešutus, nes šiose srityse dar 
likusių susietųjų išmokų veiksmingumas 
mažėja. Taip pat reikėtų panaikinti linų 
perdirbimo paramą ir numatytas sumas 
išmokėti per bendrosios išmokos schemą. 
Kad parama už ryžius, sausuosius pašarus,
bulvių krakmolą ir linus būtų sklandžiai 
atsieta, reikėtų numatyti pereinamąjį 
laikotarpį. Siekiant sumažinti neigiamą 
poveikį, susidariusį atsiejant pagalbą už 
riešutus, valstybėms narėms turėtų būti 
paliekama teisė ir toliau sieti jų mokamą 
pagalbos dalį.

situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą. Tai visų pirma taikytina alyvuogių 
aliejaus sektoriui, kuriame išmokos buvo 
susietos tik iš dalies. Taip pat reikėtų atsieti 
išmokas už kietuosius kviečius, ryžius ir
bulvių krakmolą nes šiose srityse dar 
likusių susietųjų išmokų veiksmingumas 
mažėja. Kad parama už ryžius, bulvių 
krakmolą ir linus būtų sklandžiai atsieta, 
reikėtų numatyti pereinamąjį laikotarpį. 
Siekiant sumažinti neigiamą poveikį, 
susidariusį atsiejant pagalbą už riešutus, 
valstybėms narėms turėtų būti paliekama 
teisė ir toliau sieti jų mokamą pagalbos 
dalį.

Or. fr

Pagrindimas

La position du rapporteur sur les fourrages séchés et les protéagineux est soutenue mais il 
apparaît aussi indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux 
fruits à coque tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette 
production revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Pakeitimas 231
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 

(36) Tiesioginės paramos atsiejimas ir 
bendrosios išmokos schemos įvedimas 
buvo pagrindinės bendrosios žemės ūkio 
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politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą. Tai visų pirma taikytina alyvuogių 
aliejaus sektoriui, kuriame išmokos buvo 
susietos tik iš dalies. Taip pat reikėtų atsieti 
išmokas už kietuosius kviečius, 
baltyminius pasėlius, ryžius, bulvių 
krakmolą ir riešutus, nes šiose srityse dar 
likusių susietųjų išmokų veiksmingumas 
mažėja. Taip pat reikėtų panaikinti linų 
perdirbimo paramą ir numatytas sumas 
išmokėti per bendrosios išmokos schemą.
Kad parama už ryžius, sausuosius pašarus,
bulvių krakmolą ir linus būtų sklandžiai 
atsieta, reikėtų numatyti pereinamąjį 
laikotarpį. Siekiant sumažinti neigiamą 
poveikį, susidariusį atsiejant pagalbą už 
riešutus, valstybėms narėms turėtų būti 
paliekama teisė ir toliau sieti jų mokamą 
pagalbos dalį.

politikos reformos proceso sudedamosios 
dalys. Tačiau dėl daugelio priežasčių 2003 
m. kai kurioms kultūroms reikėjo toliau 
teikti specifinę paramą. Remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003 ir stebint rinkos 
situacijos raidą, tos schemos, kurios 2003 
m. nebuvo įtrauktos į bendrosios išmokos 
schemą, dabar, siekiant skatinti labiau į 
rinką orientuotą ir darnų žemės ūkį, jau 
gali būti integruotos į bendrosios išmokos 
schemą. Tai visų pirma taikytina alyvuogių 
aliejaus sektoriui, kuriame išmokos buvo 
susietos tik iš dalies. Taip pat reikėtų atsieti 
išmokas už kietuosius kviečius, 
baltyminius pasėlius, ryžius, ir bulvių 
krakmolą nes šiose srityse dar likusių 
susietųjų išmokų veiksmingumas mažėja. 
Taip pat reikėtų panaikinti linų perdirbimo 
paramą ir numatytas sumas išmokėti per 
bendrosios išmokos schemą. Kad parama 
už ryžius, bulvių krakmolą ir linus būtų 
sklandžiai atsieta, reikėtų numatyti 
pereinamąjį laikotarpį. Siekiant sumažinti 
neigiamą poveikį, susidariusį atsiejant 
pagalbą už riešutus, valstybėms narėms 
turėtų būti paliekama teisė ir toliau sieti jų 
mokamą pagalbos dalį.

Or. fr

Pagrindimas

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.
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Pakeitimas 232
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą.
Paramos už riešutus, bulvių krakmolą, 
linus ir sausuosius pašarus atvejais 
išmoka turėtų būti padidinta atsižvelgiant 
į ūkininkų pastaraisiais metais gautą 
paramą. Tačiau tuo atveju, kai į 
bendrosios išmokos schemą įtraukiamos 
anksčiau iš dalies į ją neįtrauktos 
išmokos, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė remtis pirmaisiais 
referenciniais laikotarpiais.

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
galėtų būti integruotos naujos schemos, 
reikėtų numatyti, kaip apskaičiuoti naują 
atskiros pajamų paramos lygį pagal tą 
schemą.

Or. es

Pakeitimas 233
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą.
Paramos už riešutus, bulvių krakmolą, linus 
ir sausuosius pašarus atvejais išmoka turėtų 
būti padidinta atsižvelgiant į ūkininkų 
pastaraisiais metais gautą paramą. Tačiau tuo 
atveju, kai į bendrosios išmokos schemą 
įtraukiamos anksčiau iš dalies į ją neįtrauktos 
išmokos, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė remtis pirmaisiais 

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų numatyti 
pereinamąją nuostatą, skirtą iki 2013 m.
apskaičiuoti naują atskiros pajamų paramos 
lygį pagal tą schemą. Paramos už riešutus, 
bulvių krakmolą ir linus atvejais išmoka 
turėtų būti padidinta atsižvelgiant į ūkininkų 
pastaraisiais metais gautą paramą. Tačiau tuo 
atveju, kai į bendrosios išmokos schemą 
įtraukiamos anksčiau iš dalies į ją neįtrauktos 
išmokos, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė remtis pirmaisiais 
referenciniais laikotarpiais. Nuo 2014 m. 
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referenciniais laikotarpiais. reikėtų nustatyti bendrą visose ES 
valstybėse narėse tiesioginės bendrosios 
išmokos schemą.

Or. pl

Pagrindimas

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pakeitimas 234
Jan Mulder, Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą. 
Paramos už riešutus, bulvių krakmolą, 
linus ir sausuosius pašarus atvejais išmoka 
turėtų būti padidinta atsižvelgiant į 
ūkininkų pastaraisiais metais gautą paramą. 
Tačiau tuo atveju, kai į bendrosios išmokos 
schemą įtraukiamos anksčiau iš dalies į ją 
neįtrauktos išmokos, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė remtis 
pirmaisiais referenciniais laikotarpiais.

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą. 
Paramos už riešutus, bulvių krakmolą, 
linus ir sausuosius pašarus atvejais išmoka 
turėtų būti padidinta atsižvelgiant į 
ūkininkų pastaraisiais metais gautą paramą 
ūkininkų gamybos kvotas pastaraisiais 
metais. Tačiau tuo atveju, kai į bendrosios 
išmokos schemą įtraukiamos anksčiau iš 
dalies į ją neįtrauktos išmokos, valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė remtis 
pirmaisiais referenciniais laikotarpiais.

Or. en
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Pakeitimas 235
Bernadette Bourzai

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą. 
Paramos už riešutus, bulvių krakmolą,
linus ir sausuosius pašarus atvejais 
išmoka turėtų būti padidinta atsižvelgiant į 
ūkininkų pastaraisiais metais gautą paramą. 
Tačiau tuo atveju, kai į bendrosios išmokos 
schemą įtraukiamos anksčiau iš dalies į ją 
neįtrauktos išmokos, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė remtis 
pirmaisiais referenciniais laikotarpiais.

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą. 
Paramos už bulvių krakmolą ir linus 
atvejais išmoka turėtų būti padidinta 
atsižvelgiant į ūkininkų pastaraisiais metais 
gautą paramą. Tačiau tuo atveju, kai į 
bendrosios išmokos schemą įtraukiamos 
anksčiau iš dalies į ją neįtrauktos išmokos, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė remtis pirmaisiais referenciniais 
laikotarpiais.

Or. fr

Pagrindimas

La position du rapporteur sur les fourrages séchés est soutenue mais il apparaît aussi 
indipensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux fruits à coque 
tel que décidé en 2003 et mis en place par le règlement CE/1782/200 car cette production 
revêt une importance économique et sociale majeure dans de nombreuses régions 
européennes et traverse encore une situation délicate.

Pakeitimas 236
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą. 
Paramos už riešutus, bulvių krakmolą, 
linus ir sausuosius pašarus atvejais išmoka 

(37) Kadangi į bendrosios išmokos schemą 
integruotos naujos schemos, reikėtų 
numatyti, kaip apskaičiuoti naują atskiros 
pajamų paramos lygį pagal tą schemą. 
Paramos už bulvių krakmolą, linus ir 
sausuosius pašarus atvejais išmoka turėtų 
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turėtų būti padidinta atsižvelgiant į 
ūkininkų pastaraisiais metais gautą paramą. 
Tačiau tuo atveju, kai į bendrosios išmokos 
schemą įtraukiamos anksčiau iš dalies į ją 
neįtrauktos išmokos, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė remtis 
pirmaisiais referenciniais laikotarpiais.

būti padidinta atsižvelgiant į ūkininkų 
pastaraisiais metais gautą paramą. Tačiau 
tuo atveju, kai į bendrosios išmokos 
schemą įtraukiamos anksčiau iš dalies į ją 
neįtrauktos išmokos, valstybėms narėms 
turėtų būti suteikta galimybė remtis 
pirmaisiais referenciniais laikotarpiais.

Or. fr

Pagrindimas

Il est indispensable de maintenir le régime communautaire spécifique de soutien aux Fruits à 
coque. Le présent amendement vise dès lors à supprimer la référence à la disparition de ce 
dispositif de soutien communautaire spécifique.

Pakeitimas 237
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Reikėtų atkreipti dėmesį į paramos 
tabako gamintojams padėtį, nes 
atsižvelgiant į patirtį patartina teikti 
susietąją paramą šiam sektoriui iki 2013 
m., kad būtų išvengta rimtų socialinių ir 
ekonominių padarinių tam tikruose 
regionuose ir kad gamintojai būtų geriau 
pasirengę pereiti prie naujos tvarkos.

Or. es
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Pakeitimas 238
Constantin Dumitriu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, 
siekiant padėti vystyti kuro augalų 
sektorių, numatyta specifinė parama už 
kuro augalus. Atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius bioenergetikos sektoriuje, visų 
pirma į tai, kad smarkiai išaugo tokių 
produktų poreikis tarptautinėse rinkose, ir 
į tai, kad nustatyta, kokią viso 
sunaudojamo kuro dalį iki 2020 m. turi 
sudaryti bioenergetinis kuras, neliko 
pagrįstų priežasčių teikti specifinę paramą 
už kuro augalus.

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Consideram pozitiv principiul Comisiei de intarire a securitatii alimentare, dar propunerea 
va conduce la diminuarea materiei prime necesare industriei de procesare care reprezinta o 
alternativa economica si sociala viabila de dezvoltare pentru spatiul rural; dezvoltarile 
curente din productia vegetala si industria de resort creeaza, de asemenea, un ansamblu 
sustenabil pentru protectia mediului, nu trebuie sa uitam de protocolul de la Kyoto si de 
angajamentele asumate de catre UE in urma cu 2 ani. Din statisticile EUROSTAT in anul 
2007 din potentialul UUA al Uniunii de 182,1 milioane hectare, cele 2,7 milioane ce au fost 
integrate (în 2007) in schema de plata pentru culturi energetice reprezinta numai 1,48 %; mai 
mult pentru fermierii din noile state membre care aplică phasing-in acest ajutor reprezintă 
50% din sprijinul lor direct.

Pakeitimas 239
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, 
siekiant padėti vystyti kuro augalų 

(38) Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, 
siekiant padėti vystyti kuro augalų 
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sektorių, numatyta specifinė parama už 
kuro augalus. Atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius bioenergetikos sektoriuje, visų 
pirma į tai, kad smarkiai išaugo tokių 
produktų poreikis tarptautinėse rinkose, ir į 
tai, kad nustatyta, kokią viso sunaudojamo 
kuro dalį iki 2020 m. turi sudaryti 
bioenergetinis kuras, neliko pagrįstų 
priežasčių teikti specifinę paramą už kuro 
augalus.

sektorių, numatyta specifinė parama už 
kuro augalus. Atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius bioenergetikos sektoriuje, visų 
pirma į tai, kad smarkiai išaugo tokių 
produktų poreikis tarptautinėse rinkose, ir į 
tai, kad nustatyta, kokią viso sunaudojamo 
kuro dalį iki 2020 m. turi sudaryti 
bioenergetinis kuras, neliko pagrįstų 
priežasčių teikti specifinę susietąją paramą 
už kuro augalus. Taigi atitinkamos sumos 
ateityje turėtų būti įtrauktos į bendrosios 
išmokos schemą.

Or. de

Pakeitimas 240
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, 
Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, 
Slovėnijos ir Slovakijos stojimo akte ir 
Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akte 
numatyta, kad naujųjų valstybių narių 
ūkininkai gaus tiesiogines išmokas 
pritaikius laipsniško išmokų didinimo 
mechanizmą.

(41) Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, 
Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, 
Slovėnijos ir Slovakijos stojimo akte ir 
Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akte 
numatyta, kad naujųjų valstybių narių 
ūkininkai gaus tiesiogines išmokas 
pritaikius laipsniško išmokų didinimo 
mechanizmą. Šios išmokos turėtų būti 
apskaičiuojamos remiantis visoms 
valstybėms narėms bendru koeficientu.

Or. pl

Pagrindimas

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.
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Pakeitimas 241
Witold Tomczak, Janusz Wojciechowski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Gintaras 
Didžiokas, Andrzej Tomasz Zapałowski

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) Kadangi tiesioginės išmokos 
naujosiose valstybėse narėse yra 
didinamos, stojimo aktuose numatyta 
sistema, pagal kurią leidžiama, kad 
naujosios valstybės narės mokėtų 
papildomas nacionalines tiesiogines 
išmokas. Turėtų būti nustatytos tokių 
išmokų mokėjimo sąlygos.

(44) Kadangi tiesioginės išmokos 
naujosiose valstybėse narėse yra 
didinamos, stojimo aktuose numatyta 
sistema, pagal kurią leidžiama, kad 
naujosios valstybės narės mokėtų 
papildomas nacionalines tiesiogines 
išmokas. Šios papildomos išmokos turėtų 
būti panaikintos, o naujos išmokos turėtų 
būti apskaičiuojamos remiantis visoms 
valstybėms narėms bendru koeficientu.

Or. pl

Pagrindimas

Dotychczasowe regulacje dotyczące płatności bezpośrednich nie mają uzasadnienia 
merytorycznego, są sprzeczne z zasadami Unii oraz celami WPR, a także są nieprzejrzyste 
oraz trudne w praktycznym stosowaniu. Wprowadzenie jednolitej stawki ryczałtowej byłoby 
rzeczywistym uproszczeniem prawodawstwa i w większym stopniu niż dotychczasowe 
uregulowania służyłyby zrównoważonemu rozwojowi unijnego rolnictwa.

Pakeitimas 242
Giovanna Corda

Pasiūlymas dėl reglamento
50 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50a) Atsižvelgiant į Europos Sąjungą 
sukrėtusius nesenus pasaulio rinkos 
neramumus, būtina sukurti priemones, 
skirtas palaikyti geresnę rinkų 
pusiausvyrą ir visų pirma rūpintis, kad 
visi žmonės galėtų maitintis oriai. Be to, 
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atsižvelgiant į tai, kad išsamios Sąjungos 
žemės ūkio politikos srities žinios turi būti 
perduotos mažiau pažengusioms šalims, 
kad jos galėtų sustiprinti savo gamybą ir 
apsisaugotų nuo rinkos neramumų, 
reikėtų sukurti tikrą keitimosi su šių šalių 
ūkininkais politiką ir juos įtraukti į 
Sąjungos mokymo programas. Taigi, tuo 
tikslu svarbu padidinti pasaulinę pasiūlą 
skatinant konkurencingą ir aplinkai 
nekenkentį žemės ūkį.

Or. fr
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