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Pakeitimas 12
Agnes Schierhuber 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Vertinant 2003 m. bendrosios žemės 
ūkio politikos (BŽŪP) reformos 
įgyvendinimą nustatyta, kad svarbiausi 
nauji Europos žemės ūkio sektoriaus 
uždaviniai yra susiję su klimato kaita, 
atsinaujinančia energija, vandentvarka ir
biologine įvairove.

(1) Vertinant 2003 m. bendrosios žemės 
ūkio politikos (BŽŪP) reformos 
įgyvendinimą nustatyta, kad svarbiausi 
nauji Europos žemės ūkio sektoriaus 
uždaviniai yra susiję su klimato kaita, 
atsinaujinančia energija, vandentvarka, 
biologine įvairove ir pieno kvotų sistemos
atsisakymas.

Or. de

Pagrindimas

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Pakeitimas 13
Neil Parish 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Svarbu, kad su šiais prioritetiniais 
tikslais susijusi veikla būtų toliau remiama 
įgyvendinant kaimo plėtros programas, 
patvirtintas pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2005.

(5) Jei į valstybių narių kaimo plėtros 
programose nenumatyta pakankamų ir 
tinkamų priemonių, nurodytų II priede, 
svarbu, kad su šiais prioritetiniais tikslais 
susijusi veikla būtų toliau remiama 
įgyvendinant kaimo plėtros programas, 
patvirtintas pagal Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2005

Or. en
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Pagrindimas

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Pakeitimas 14
Esther De Lange 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) 2007 m. Eurobarometro atliktos 
apklausos apie ES piliečių požiūrį į 
gyvūnų gerovę rezultatai rodo, kad 
dauguma ES vartotojų (72 %) mano, kad 
ūkininkams turėtų būti atlyginamos 
didesnės išlaidos. kurias jie gali patirti 
laikydamiesi griežtesnių su gyvūnų gerove 
susijusių standartų. Be to, prie Europos 
bendrijos steigimo sutarties pridėtame 
Protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės 
reikalaujama, kad rengdamos ir 
įgyvendindamos žemės ūkio politiką, 
Bendrija ir valstybės narės visokeriopai 
atsižvelgtų į gyvūnų gerovės reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 15
Agnes Schierhuber 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Atsižvelgiant į šių prioritetinių 
Bendrijos tikslų svarbą, valstybės narės 
turėtų būti įpareigotos kaimo plėtros 
programose numatyti su šiais naujais 

(6) Atsižvelgiant į šių prioritetinių 
Bendrijos tikslų svarbą, valstybės narės 
turėtų kaimo plėtros programose numatyti 
didesnę dalį su šiais naujais uždaviniais 
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uždaviniais susijusius veiksmus. susijusių veiksmų, tačiau tik tuomet, jei 
valstybės narės dar nesuteikė pakankamos 
svarbos šiems Bendrijos prioritetams.

Or. de

Pagrindimas

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Pakeitimas 16
Agnes Schierhuber 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 10 
straipsnyje numatyta, kad, visų pirma 
atsižvelgiant į svarbiausius Bendrijos 
prioritetų pokyčius, Tarybos sprendimu 
2006/144/EB priimtos Bendrijos kaimo 
plėtros strateginės gairės (2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu) gali būti 
peržiūrėtos. Todėl valstybės narės turėtų 
būti bendrai įpareigotos po Bendrijos 
strateginių gairių peržiūros patikslinti savo 
nacionalinius strateginius planus, kad būtų 
sudaryta galimybė keisti programas.

(7) Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 10 
straipsnyje numatyta, kad, visų pirma 
atsižvelgiant į svarbiausius Bendrijos 
prioritetų pokyčius, Tarybos sprendimu 
2006/144/EB priimtos Bendrijos kaimo 
plėtros strateginės gairės (2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu) gali būti 
peržiūrėtos. Todėl valstybės narės turėtų 
būti paskatintos po Bendrijos strateginių 
gairių peržiūros patikslinti savo 
nacionalinius strateginius planus, kad būtų 
sudaryta galimybė keisti programas.

Or. de

Pagrindimas

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.
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Pakeitimas 17
Neil Parish 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 10 
straipsnyje numatyta, kad, visų pirma 
atsižvelgiant į svarbiausius Bendrijos 
prioritetų pokyčius, Tarybos sprendimu 
2006/144/EB priimtos Bendrijos kaimo 
plėtros strateginės gairės (2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu) gali būti 
peržiūrėtos. Todėl valstybės narės turėtų 
būti bendrai įpareigotos po Bendrijos 
strateginių gairių peržiūros patikslinti savo 
nacionalinius strateginius planus, kad būtų 
sudaryta galimybė keisti programas.

(7) Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 10 
straipsnyje numatyta, kad, visų pirma 
atsižvelgiant į svarbiausius Bendrijos 
prioritetų pokyčius, Tarybos sprendimu 
2006/144/EB priimtos Bendrijos kaimo 
plėtros strateginės gairės (2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu) gali būti 
peržiūrėtos. Todėl valstybės narės, kurios 
dar nepriėmė tinkamų priemonių, turėtų 
būti aiškia įpareigotos po Bendrijos 
strateginių gairių peržiūros patikslinti savo 
nacionalinius strateginius planus, kad būtų 
sudaryta galimybė keisti programas.

Or. en

Pagrindimas

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Pakeitimas 18
Neil Parish 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal šiuos naujus įpareigojimus turėtų 
būti pakeisti kaimo plėtros programų 
turinio reikalavimai. Turėtų būti numatytas 
neišsamus veiklos rūšių sąrašas, kad 
valstybės narės, atsižvelgdamos į kaimo 
plėtros teisės aktus, galėtų lengviau 

(9) Pagal šiuos naujus įpareigojimus 
prireikus turėtų būti pakeisti kaimo plėtros 
programų turinio reikalavimai. Turėtų būti 
numatytas neišsamus veiklos rūšių sąrašas, 
kad valstybės narės, atsižvelgdamos į 
kaimo plėtros teisės aktus, galėtų lengviau 
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nustatyti su naujais uždaviniais susijusias 
reikiamas veiklos rūšis.

nustatyti su naujais uždaviniais susijusias 
reikiamas veiklos rūšis.

Or. en

Pagrindimas

It should be recognised that rural development programmes operating in some member states 
already take partial or sufficient account of the on-going challenges that are identified by the 
Commission. As such, these member states should not be compelled to amend their rural 
development programmes. This could have a detrimental impact on commitments that have 
already been entered into by farmers and service providers under existing schemes.

Pakeitimas 19
Agnes Schierhuber 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Pagal šiuos naujus įpareigojimus turėtų 
būti pakeisti kaimo plėtros programų 
turinio reikalavimai. Turėtų būti numatytas 
neišsamus veiklos rūšių sąrašas, kad 
valstybės narės, atsižvelgdamos į kaimo 
plėtros teisės aktus, galėtų lengviau 
nustatyti su naujais uždaviniais susijusias 
reikiamas veiklos rūšis.

(9) Pagal šiuos naujus įpareigojimus turėtų 
būti pakeisti kaimo plėtros programų 
turinio reikalavimai. Turėtų būti numatytas 
neišsamus veiklos rūšių sąrašas, kad 
valstybės narės, atsižvelgdamos į kaimo 
plėtros teisės aktus, galėtų lengviau 
nustatyti su naujais uždaviniais susijusias 
reikiamas veiklos rūšis, šis sąrašas pagal 
atskiros valstybės narės poreikius galėtų 
vėliau būti pratęstas.

Or. de

Pagrindimas

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.
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Pakeitimas 20
Elisabeth Jeggle 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 a. Taip pat tikslinga priimti reglamentą, 
susijusį su išmokomis dėl gamtinių 
kliūčių kalnuotose vietovėse bei 
nepalankias sąlygas turinčiuose 
regionuose. Dabartinės taisyklės, kurios 
remiasi1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 1257/1999 dėl 
Europos žemės ūkio orientavimo ir 
garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos 
kaimo plėtrai1, kurių galiojimas buvo 
pratęstas iki 2009 m., turi būti pratęstos 
iki dabartinio programavimo laikotarpio 
pabaigos.
1 OL L 160, 1999 6 26, p. 80.

Or. de

Pakeitimas 21
Stéphane Le Foll

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Kad pagalbos gavėjai būtų paskatinti 
įgyvendinti su naujais prioritetiniais 
uždaviniais susijusią veiklą, turėtų būti 
sudaryta galimybė nustatyti didesnes 
paramos už tokią veiklą sumas ir dydžius.   

(10) Kad pagalbos gavėjai būtų paskatinti 
įgyvendinti su naujais prioritetiniais 
uždaviniais susijusią veiklą, turėtų būti 
sudaryta galimybė nustatyti paramos už 
tokią veiklą sumas ir dydžius, visiškai 
finansuojamus iš EŽŪFKP.

Or. fr

Pagrindimas

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
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de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Pakeitimas 22
Agnes Schierhuber 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 
[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 9 
straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems 
finansiniams ištekliams lygi suma būtų 
naudojama su naujais uždaviniais susijusiai 
veiklai remti.

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 
[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 9 
straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad 
tinkama finansinių išteklių suma būtų 
naudojama su naujais uždaviniais susijusiai 
veiklai remti.

Or. de

Pagrindimas

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Pakeitimas 23
Markus Pieper 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 
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[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 9 
straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems 
finansiniams ištekliams lygi suma būtų 
naudojama su naujais uždaviniais susijusiai 
veiklai remti.

[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 9 
straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems 
finansiniams ištekliams lygi suma būtų 
naudojama esamai ir naujai su naujais
uždaviniais susijusiai veiklai remti 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
sprendimus.

Or. de

Pagrindimas

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Pakeitimas 24
Neil Parish 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 
[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 9 
straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems 
finansiniams ištekliams lygi suma būtų 
naudojama su naujais uždaviniais susijusiai 
veiklai remti.

(11) Pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XXXX/XXXX 
[kuriuo nustatomos bendrosios tiesioginės 
paramos schemų ūkininkams pagal 
bendrąją žemės ūkio politiką taisyklės ir 
tam tikros paramos schemos ūkininkams] 9 
straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
finansiniai ištekliai, gauti po papildomo 
moduliavimo, jei jie nebuvo numatyti 
valstybių narių, taikančių savanorišką 
moduliavimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 
378/2007, turėtų būti naudojami kaimo 
plėtrai remti. Tikslinga užtikrinti, kad tiems 
finansiniams ištekliams lygi suma būtų 
naudojama su naujais uždaviniais susijusiai 



AM\738974LT.doc 11/35 PE412.016v01-00

LT

veiklai remti.

Or. en

Pagrindimas

The special case of those Member States that already apply higher rates of national voluntary 
modulation should be taken into account.

Pakeitimas 25
Markus Pieper 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Ši veikla turėtų būti derinama su 
veiksmais, kurie finansuojami kitų 
Bendrijos fondų, ypač struktūrinių 
(Europos regioninės plėtros, Europos 
socialinio ir Sanglaudos) fondų, lėšomis.

Or. de

Pagrindimas

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Pakeitimas 26
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tiems finansiniams ištekliams 
prilygstančias sumas naudojant 
papildomais, specialiaisiais ir privalomais 
tikslais, nustatyta kaimo plėtros rėmimo 

(12) Tiems finansiniams ištekliams 
prilygstančias sumas naudojant 
papildomais, specialiaisiais ir privalomais 
tikslais, nustatyta kaimo plėtros rėmimo 
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tikslų pusiausvyra neturėtų būti pakeista. tikslų pusiausvyra neturi būti pakeista;
todėl naudojant lėšas naujiems 
prioritetams reikia užtikrinti 17 
straipsnyje apibrėžtą krypčių pusiausvyrą.

Or. de

Pakeitimas 27
Agnes Schierhuber 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Tiems finansiniams ištekliams 
prilygstančias sumas naudojant 
papildomais, specialiaisiais ir privalomais
tikslais, nustatyta kaimo plėtros rėmimo 
tikslų pusiausvyra neturėtų būti pakeista.

(12) Tiems finansiniams ištekliams 
prilygstančias sumas naudojant 
papildomais ir specialiaisiais tikslais, 
nustatyta kaimo plėtros rėmimo tikslų 
pusiausvyra neturėtų būti pakeista.

Or. de

Pagrindimas

Denjenigen Mitgliedstaaten, die bereits einen entsprechenden Teil in die 
Gemeinschaftsprioritäten investieren, muss Flexibilität gewährt werden.

Pakeitimas 28
Markus Pieper 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12 a) Siekiant užtikrinti adekvatų kaimo 
plėtros programų finansavimą, turėtų būti 
veikiama lanksčiau ir sudarytos galimybės 
šiuo tikslu naudoti taip pat ir 
nepanaudotas struktūrinių fondų lėšas 
(1b išlaidų kategorija).
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Or. de

Pagrindimas

Die Möglichkeit, nicht ausgegebene Mittel aus den Strukturfonds (auf der Grundlage der 
N+2- und N+3-Regel – Rubrik 1b) für die Unterstützung der kohäsionspolitischen 
Programme und der Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums aufzuwenden, sollte 
ernsthaft erwogen werden. Angesichts der begrenzten Mittel, die für strukturpolitische 
Maßnahmen zur Verfügung stehen, sollte zu diesem Zweck ein neues System geschaffen 
werden. Es sollte auch für mehr Flexibilität gesorgt werden, damit diese Mittel auch für die 
(derzeit im Rahmen von Rubrik 2 finanzierte) ländliche Entwicklung genutzt werden können.

Pakeitimas 29
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
11 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 11 straipsnio 3 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

Išbraukta.

„d) kaimo plėtros programų, kuriomis 
įgyvendinamas nacionalinės strategijos 
planas, sąrašas, preliminarus EŽŪFKP 
lėšų paskirstymas kiekvienai programai, 
įskaitant sumas, numatytas Reglamento 
(EB) Nr. 1290/2005* 12 straipsnio 2 
dalyje, ir atskira nuoroda į sumas, 
numatytas šio reglamento 69 straipsnio 5a 
dalyje.“

Or. es

Pagrindimas

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.
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Pakeitimas 30
Lily Jacobs

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
12 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Peržiūrėjus Bendrijos strategines gaires, 
kaip nurodyta 10 straipsnyje, kiekviena 
valstybė narė savo nacionalinės strategijos 
planą peržiūri 12 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta tvarka.

Peržiūrėjus Bendrijos strategines gaires, 
kaip nurodyta 10 straipsnyje, kiekviena 
valstybė narė, konsultuodamasi su 
regioninėmis ir vietos valdžios 
institucijomis, savo nacionalinės 
strategijos planą peržiūri 12 straipsnio 1 
dalyje nurodyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Pakeitimas 31
Neil Parish

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
12 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Peržiūrėjus Bendrijos strategines gaires, 
kaip nurodyta 10 straipsnyje, kiekviena 
valstybė narė savo nacionalinės strategijos 
planą peržiūri 12 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta tvarka.

1. Peržiūrėjus Bendrijos strategines gaires, 
kaip nurodyta 10 straipsnyje, kiekviena 
valstybė narė savo nacionalinės strategijos 
planą raginama peržiūrėti 12 straipsnio 1 
dalyje nurodyta tvarka.

Or. en



AM\738974LT.doc 15/35 PE412.016v01-00

LT

Pagrindimas

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Pakeitimas 32
Czesław Adam Siekierski 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
12 a straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Peržiūrėjus Bendrijos strategines gaires, 
kaip nurodyta 10 straipsnyje, kiekviena 
valstybė narė savo nacionalinės strategijos 
planą peržiūri 12 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta tvarka. 

1. Peržiūrėjus Bendrijos strategines gaires, 
kaip nurodyta 10 straipsnyje, kiekviena 
valstybė narė savo nacionalinės strategijos 
planą gali peržiūrėti 12 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta tvarka.

Or. pl

Pakeitimas 33
Neil Parish 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamos į savo specialiuosius 
poreikius, valstybės narės nuo 2010 m. 
sausio 1 d. kaimo plėtros programose 
numato veiklą, priskiriamą toliau 
nurodytoms prioritetinėms sritims, kurios 
aprašytos Bendrijos strateginėse gairėse ir 
toliau konkrečiai apibrėžtos nacionalinės 
strategijos plane:

1. Jei tai dar nenumatyta, atsižvelgdamos
į savo specialiuosius poreikius, valstybės 
narės nuo 2010 m. sausio 1 d. kaimo 
plėtros programose numato veiklą, 
priskiriamą toliau nurodytoms 
prioritetinėms sritims, kurios aprašytos 
Bendrijos strateginėse gairėse ir toliau 
konkrečiai apibrėžtos nacionalinės 
strategijos plane:
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Or. en

Pagrindimas

Wording reflects the fact that in some cases Member States may not need to make 
amendments to their rural development programmes to adequately address the new 
challenges, subject to the review of the Community strategic guidelines.

Pakeitimas 34
Elisabeth Jeggle 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Atsižvelgdamos į savo specialiuosius 
poreikius, valstybės narės nuo 2010 m. 
sausio 1 d. kaimo plėtros programose 
numato veiklą, priskiriamą toliau 
nurodytoms prioritetinėms sritims, kurios 
aprašytos Bendrijos strateginėse gairėse ir 
toliau konkrečiai apibrėžtos nacionalinės 
strategijos plane:

(1) Atsižvelgdamos į savo specialiuosius 
poreikius, valstybės narės nuo 2010 m. 
sausio 1 d. į kaimo plėtros programas 
įtraukia veiklą, priskiriamą toliau 
nurodytoms prioritetinėms sritims, kurios 
aprašytos Bendrijos strateginėse gairėse ir 
toliau konkrečiai apibrėžtos nacionalinės 
strategijos plane:

Or. de

Pakeitimas 35
Czesław Adam Siekierski 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginis sakinys 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgdamos į savo specialiuosius 
poreikius, valstybės narės nuo 2010 m. 
sausio 1 d. kaimo plėtros programose 
numato veiklą, priskiriamą toliau 
nurodytoms prioritetinėms sritims, kurios 

1. Atsižvelgdamos į savo specialiuosius 
poreikius, senosios valstybės narės nuo 
2010 m. sausio 1 d. kaimo plėtros 
programose numato veiklą, priskiriamą 
toliau nurodytoms prioritetinėms sritims, 
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aprašytos Bendrijos strateginėse gairėse ir 
toliau konkrečiai apibrėžtos nacionalinės 
strategijos plane:

kurios aprašytos Bendrijos strateginėse 
gairėse ir toliau konkrečiai apibrėžtos 
nacionalinės strategijos plane:

Or. pl

Pagrindimas

Nowe państwa członkowskie powinny być wyłączone z modulacji aż do 2013 roku

Pakeitimas 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) atsinaujinančios energijos, b) energijos taupymo ir atsinaujinančios 
energijos,

Or. de

Pakeitimas 37
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vandentvarkos, c) vandens taupymo priemonių ir vandens 
kokybės gerinimo,

Or. de
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Pakeitimas 38
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) biologinės įvairovės. d) biologinės įvairovės išsaugojimo ir 
tvaraus naudojimo.

Or. de

Pakeitimas 39
Vincenzo Aita 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) dirvožemio apsaugos ir atkūrimo.

Or. it

Pakeitimas 40
Esther De Lange 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) žemės ūkio ir miškininkystės 
konkurencingumo ir gebėjimo diegti 
naujoves gerinimo priemonių.
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Or. nl

Pakeitimas 41
Agnes Schierhuber 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas))

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da. pieno kvotų sistemos atsisakymas

Or. de

Pagrindimas

Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.

Pakeitimas 42
Heinz Kindermann 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės veiklą gali pasirinkti pagal 
šio reglamento II priede išvardytas veiklos 
rūšis ir (arba) bet kurias kitas veiklos rūšis, 
jei ta veikla yra susijusi su pirmoje 
pastraipoje nurodytomis prioritetinėmis 
sritimis ir jei ja siekiama II priede nurodytų 
galimų rezultatų.

Valstybės narės veiklą gali pasirinkti pagal 
šio reglamento II priede išvardytas veiklos 
rūšis ir (arba) bet kurias kitas veiklos rūšis, 
įskaitant žuvininkystės vidaus vandenyse 
srityje, jei ta veikla yra susijusi su pirmoje 
pastraipoje nurodytomis prioritetinėmis 
sritimis ir jei ja siekiama II priede nurodytų 
galimų rezultatų.  

Or. de
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Pagrindimas

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen.

Pakeitimas 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės veiklą gali pasirinkti pagal 
šio reglamento II priede išvardytas veiklos 
rūšis ir (arba) bet kurias kitas veiklos rūšis, 
jei ta veikla yra susijusi su pirmoje 
pastraipoje nurodytomis prioritetinėmis 
sritimis ir jei ja siekiama II priede nurodytų 
galimų rezultatų.

Valstybės narės veiklą gali pasirinkti pagal 
šio reglamento II priede išvardytas veiklos 
rūšis ir (arba) bet kurias kitas veiklos rūšis, 
jei vykdant tą veiklą įmonės lygmeniu 
tausiai naudojami ištekliai, kaip antai 
dirvožemis, energija ir vanduo, bei 
biologinė įvairovė, ir jei ta veikla yra 
susijusi su pirmoje pastraipoje nurodytomis 
prioritetinėmis sritimis ir jei ja siekiama II 
priede nurodytų galimų rezultatų.

Turėtų būti įrodyta ir užtikrinta, kad 
žemės ūkio valdos, gaunančios paramą 
šioms priemonėms, pagerina savo bendrą 
balansą energijos vartojimo efektyvumo, 
klimato apsaugos, biologinės įvairovės ar 
vandens apsaugos srityse.

Or. de

Pagrindimas

Mit den zusätzlichen Geldern, die für die vier genannten Ziele zur Verfügung gestellt werden, 
sollen Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Bilanz der Betriebe finanziert werden.
Die Finanzierung beispielsweise einer einzelnen Maßnahme der Energiegewinnung  im 
Stallbau, während jedoch die gesamte Energiebilanz des Betriebes verschlechtert wird, soll 
nicht über diese Gelder finanziert werden.
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Pakeitimas 44
Lily Jacobs

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės veiklą gali pasirinkti pagal 
šio reglamento II priede išvardytas veiklos 
rūšis ir (arba) bet kurias kitas veiklos rūšis, 
jei ta veikla yra susijusi su pirmoje 
pastraipoje nurodytomis prioritetinėmis 
sritimis ir jei ja siekiama II priede nurodytų 
galimų rezultatų.

Konsultuodamosi su regioninėmis ir 
vietos valdžios institucijomis, valstybės
narės veiklą gali pasirinkti pagal šio 
reglamento II priede išvardytas veiklos 
rūšis ir (arba) bet kurias kitas veiklos rūšis, 
jei ta veikla yra susijusi su pirmoje 
pastraipoje nurodytomis prioritetinėmis 
sritimis ir jei ja siekiama II priede nurodytų 
galimų rezultatų.

Or. en

Pagrindimas

In general, regional and municipal authorities are responsible for carrying out CAP 
measures. Measures should be applied within the internal context of each Member State and 
region, taking into account regional diversity. To achieve this, regional authorities should be 
consulted.

Pakeitimas 45
Markus Pieper

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina sinergiją su 
panašia veikla, kuri finansuojama kitų 
Bendrijos fondų, visų pirma Struktūrinių 
fondų, lėšomis, ir prireikus rengia 
integruotus strategijų, veiklos ir 
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finansavimo principus.

Or. de

Pagrindimas

Ein auf andere entsprechende Politikbereiche der EU, wie etwa die Kohäsionspolitik, 
abgestimmtes Vorgehen würde dazu beitragen, die Interventionen aufeinander abzustimmen, 
Überlappungen zu vermeiden und die zur Verfügung stehenden Finanzmittel zu erhöhen.

Pakeitimas 46
Stéphane Le Foll 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas 
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 bis. Siekiant palengvinti dalijimąsi 
patirtimi ir jos perdavimą, ES ir valstybės 
narės sukuria europinį tinklą, į kurį būtų 
įtraukta visa naujovių diegimo veikla, 
atitinkanti įvairius 1 dalyje numatytus 
prioritetus. 

Or. fr

Pagrindimas

Les nouvelles priorités que sont la lutte contre le réchauffement climatique, les énergies 
renouvelables, la gestion de l’eau, la biodiversité représentent des défis considérables 
auxquels l’agriculture comme les autres secteurs, doivent apporter des solutions concrètes. 
Les réponses reposent certes sur la recherche mais aussi sur de la recherche appliquées 
menés par des agriculteurs au niveau individuel et collectif en relation parfois avec d’autres 
partenaires concernés par les mêmes problématiques (collectivités territoriales, associations 
…). Il apparaît opportun d’établir un recensement précis de toutes les actions novatrices via 
l’établissement d’un réseau européen permettant d’échanger et de transférer toutes les 
expériences représentant des solutions nouvelles pour agir plus efficacement sur ces 
nouvelles priorités.   
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Pakeitimas 47
Stéphane Le Foll 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytai veiklai I priede 
nustatytas pagalbos intensyvumas nuo 
2010 m. sausio 1 d. gali būti didinamas10 
procentinių punktų.   

2. 1 dalyje nurodytai veiklai I priede 
nustatytas pagalbos intensyvumas nuo 
2010 m. sausio 1 d. gali būti visiškai 
finansuojamas EŽŪFKP lėšomis. 

Or. fr

Pagrindimas

Vu l’importance de ces nouveaux défis, leur importance au plan communautaire et l’urgence 
de pouvoir y remédier rapidement il apparaît indispensable d’y consacrer d’importants 
moyens issu du budget européen. Ces soutiens sont perçus par toute la société comme 
légitimes et en tous cas davantage que certaines aides du premier pilier. Ils constituent par 
ailleurs une réelle plus value européenne. 

Pakeitimas 48
María Isabel Salinas García 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lentelė, kurioje nurodomas visas 
Bendrijos įnašas, skirtas 69 straipsnio 5a 
dalyje nurodytų rūšių veiklai nuo 2010 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.“

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
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conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Pakeitimas 49
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
16 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 bis. Parama priemonėms, susijusioms su 
atsinaujinančios energijos prioritetu, 
kuriam įgyvendinti reikia žemės ūkio 
paskirties plotų, paprastai skirtų maisto 
produktų gamybai, gali būti skiriama tik 
tuomet, jei ES lygmeniu įvertintos 
pasekmės atsižvelgiant į aprūpinimo 
maistu padėtį trečiosiose šalyse ir jei 
nekyla grėsmė maisto tiekimo saugumui.

Or. de

Pagrindimas

Der Einsatz von Erneuerbaren Energien in der Landwirtschaft ist zu fördern. Dabei darf 
jedoch keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion entstehen, daher darf der flächige 
Anbau von Energiepflanzen nur dann gefördert werden, wenn sichergestellt ist, dass die 
Ernährungssicherung dadurch nicht eingeschränkt wird. Flächenneutrale Maßnahmen wie 
Energiehecken, Solaranlagen auf Dächern oder Biogasproduktion au Abfallstoffen dürfen 
gefördert werden.

Pakeitimas 50
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punkto -1 įžanginis salinys (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnio 2 dalis išdėstoma taip:
"(2) Ne mažiau kaip 20 % viso 
programai skirto EŽŪFKP finansavimo 
skiriama priemonėms, parengtoms pagal 
IV antraštinės dalies I skyriaus 4 
skirsnyje nurodytos 4 krypties metodą.  Ši 
suma įtraukiama į pirmojoje pastraipoje 
nustatytus procentinius dydžius. Čekijos 
Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, 
Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, 
Slovėnijos ir Slovakijos atveju, 4 
krypčiai skiriamas minimalus 5 % 
dydžio Bendrijos finansavimas gali būti 
pasiektas per programavimo laikotarpį 
taip, kad vidutiniškai ne mažiau nei 2,5 
% viso EŽŪFKP finansavimo būtų 
skirta 4 krypčiai.
Bulgarijai ir Rumunijai 2010–2013 m. 
laikotarpiu 4 krypčiai turi būti skiriama 
vidutiniškai ne mažiau nei 2,5 % viso 
EŽŪFKP finansavimo. Apskaičiuojant šią 
procentinę dalį reikia atsižvelgti į 
visas2007–2009 m. laikotarpiu šiai 
krypčiai išmokėtas EŽŪFKP sumas.

Or. de

Pagrindimas

Die LEADER Methode hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, um die Effizienz der 
eingesetzten Gelder für die Regionen sicher zu stellen. Daher sollte sie bei einem höheren 
Prozentsatz der Mittel angewendet werden.

Pakeitimas 51
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
17 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) 17 straipsnis papildomas šia 3 dalimi Išbraukta.
„3. Nurodant visą EŽŪFKP įnašą, pagal 
kurį apskaičiuojamas mažiausias 
finansinis Bendrijos įnašas kiekvienai 
krypčiai, kaip numatyta šio straipsnio 1 ir 
2 dalyse, neatsižvelgiama į sumas, lygias 
sumoms, gautoms pagal 69 straipsnio 5a 
dalį taikant privalomą moduliavimą.“

Or. es

Pagrindimas

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su 
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Pakeitimas 52
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„(3) Nurodant visą EŽŪFKP įnašą, pagal 
kurį apskaičiuojamas mažiausias finansinis 
Bendrijos įnašas kiekvienai krypčiai, kaip 
numatyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
neatsižvelgiama į sumas, lygias sumoms, 
gautoms pagal 69 straipsnio 5a dalį taikant 
privalomą moduliavimą.“

„(3) Nurodant visą EŽŪFKP įnašą, pagal 
kurį apskaičiuojamas mažiausias finansinis 
Bendrijos įnašas kiekvienai krypčiai, kaip 
numatyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip 
pat atsižvelgiama į sumas, lygias sumoms, 
gautoms pagal 69 straipsnio 5a dalį taikant 
privalomą moduliavimą.“

Or. de

Pagrindimas

Auch bei der Vergabe von Mitteln im Rahmen der  neuen Prioritäten ist eine Aufteilung auf 
die ELER-Achsen sinnvoll.
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Pakeitimas 53
María Isabel Salinas García

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 28 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Parama, numatyta 20 straipsnio b 
punkto iii papunktyje, skiriama 
investicijoms į materialų ir (arba) 
nematerialų turtą, kurios:
a) gerina bendrus ūkio veiklos rezultatus,
b) yra susijusios:
- su Sutarties I priede išvardytų produktų, 
išskyrus žuvininkystės produktus, ir 
miškininkystės produktų bei medvilnės 
perdirbimu ir (arba) pardavimu, ir (arba)
su naujų produktų, procesų ir 
technologijų, susijusių su Sutarties I 
priede išvardytais produktais, išskyrus 
žuvininkystės produktus, ir miškininkystės 
produktais bei medvine, kūrimu, ir 
c) daromos laikantis Bendrijos standartų, 
taikomų atitinkamai investicijai.
Jei investicijos daromos siekiant laikytis 
Bendrijos standartų, parama gali būti 
skiriama tik toms investicijoms, kurias 
daro mikroįmonės, kaip nurodyta 2 dalyje, 
siekdamos laikytis naujausių Bendrijos 
standartų. Tuo atveju šio standarto 
laikymuisi skirtas laikotarpis gali būti 
pratęstas ne ilgesniam kaip 36 mėnesių 
laikotarpiui nuo tos dienos, kurią tas 
standartas tampa privalomas įmonei. "

Or. es
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Pagrindimas

Dado que la reforma del sector del algodón incluye una transferencia financiera al 
desarrollo rural, no resulta lógico que el algodón quede excluido de las ayudas al aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y ganaderos.

Pakeitimas 54
Heinz Kindermann 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
36 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4 ter) 36 straipsnio a punkto įžanginė 
dalis išdėstoma taip:
„a) Priemonės tausiajam žemės ūkio 
paskirties žemės, įskaitant žvejybai vidaus 
vandenyse skirtus plotus, naudojimui 
užtikrinti:

Or. de

Pagrindimas

Agrarumweltmaßnahmen im Bereich der Binnenfischerei wurden früher aus der ländlichen 
Entwicklung gefördert. Zurzeit werden sie dem Bereich des EFF zugewiesen, was die 
betroffenen Regionen vor erhebliche Probleme stellt und dem Ziel einer integrierten 
ländlichen Entwicklung völlig widerspricht. Diese durch den Rechtstext nicht gerechtfertigte 
willkürliche Entscheidung der Kommission ist rückgängig zu machen

1 straipsnio 6a punktas (naujas)

Pakeitimas 55
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
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„Jeigu šiame skirsnyje numatyta 
priemonė apima veiksmus, atitinkančius 
reikalavimus ir pagal kitą Bendrijos 
paramos instrumentą, įskaitant 
struktūrinius fondus ir Bendrijos paramos 
žuvininkystei instrumentą, valstybė narė 
kiekvienoje programoje nustato 
administracinę kontrolę, kurią atliekant 
EŽŪFKP remiamos operacijos 
atskiriamos nuo kitu Bendrijos paramos 
instrumentu remiamų veiksmų.“

Or. es

Pagrindimas

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR. Es posiible evitar "doble financiación" mediante controles 
administrativos y no a través de restricciones “a priori” y arbitrarias, como el sistema de los 
“techos”.

Pakeitimas 56
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) 60 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
„Ribų nustatymas

Jeigu šiame skirsnyje numatyta priemonė 
apima veiksmus, atitinkančius 
reikalavimus ir pagal kitą Bendrijos 
paramos instrumentą, įskaitant 
struktūrinius fondus ir Bendrijos paramos 
žuvininkystei instrumentą, valstybė narė 
kiekvienoje programoje nustato kontrolę, 
kurią atliekant EŽŪFKP remiamos 
operacijos atskiriamos nuo kitu Bendrijos 
paramos instrumentu remiamų veiksmų.“
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Or. es

Pagrindimas

El establecimiento de criterios “arbitrarios” de limitación provoca, en la práctica, que a 
determinados operadores de los sectores frutas y hortalizas, vino, aceite de oliva, carne de 
ovino y vacuno, apicultura y azúcar, se les impide la posibilidad de acceso de uno de los dos 
instrumentos OCM o PDR.  La doble financiación debe de evitarse mediante los controles 
administrativos apropiados.

Pakeitimas 57
María Isabel Salinas García 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 5a, 5b ir 5c dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) 69 straipsnyje įterpiamos 5a, 5b ir 5c 
dalys:

Išbraukta.

„5a) Sumą, kuri lygi sumoms, 
susidariusioms pagal Reglamento (EB) 
[Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės 
paramos schemų reglamentas)] 9 
straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
pritaikius privalomą moduliavimą, 
valstybės narės panaudoja nuo 2010 m. 
sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. kaip 
Bendrijos paramą pagal taikomas kaimo
plėtros programas tai veiklai, kuri 
nurodyta šio reglamento 16a straipsnyje ir 
patvirtinta po 2010 m. sausio 1 d., 
finansuoti.
5b) Jei pasibaigus programai visa suma, 
panaudota šio straipsnio 5a dalyje 
nurodytai veiklai finansuoti, yra mažesnė 
už 16a straipsnio 3 dalies b punkte 
nurodytą sumą, valstybė narė susidariusį 
skirtumą perveda į Bendrijos biudžetą, jei 
ta suma nėra didesnė už sumą, kuria 
viršijama visa paskirstytų išmokų, skirtų 
kitai veiklai nei nurodyta 16a straipsnyje 
finansuoti, suma.
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5c) Taikant Reglamento (EB) 
Nr. 1290/2005 25 straipsnį į 5a dalyje 
nurodytas sumas neatsižvelgiama.“

Or. es

Pagrindimas

El sector agrario no tiene que hacerse cargo de cuestiones que afectan a la sociedad en su
conjunto, por lo que no se considera necesario separar los importes dedicados a los nuevos 
retos.

Pakeitimas 58
Elisabeth Jeggle 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 5 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Sumą, kuri lygi sumoms, 
susidariusioms pagal Reglamento (EB) 
[Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės 
paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 
4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius 
privalomą moduliavimą, valstybės narės 
panaudoja nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 
2015 m. gruodžio 31 d. kaip Bendrijos 
paramą pagal taikomas kaimo plėtros 
programas tai veiklai, kuri nurodyta šio 
reglamento 16a straipsnyje ir patvirtinta po 
2010 m. sausio 1 d., finansuoti.

5a) Sumą, kuri lygi sumoms, 
susidariusioms pagal Reglamento (EB) 
[Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės 
paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 
4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius 
privalomą moduliavimą, valstybės narės 
panaudoja nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 
2015 m. gruodžio 31 d. kaip Bendrijos 
paramą pagal taikomas kaimo plėtros 
programas tai veiklai, kuri nurodyta šio 
reglamento 16a straipsnyje ir patvirtinta po 
2010 m. sausio 1 d., finansuoti. Lėšos taip 
pat gali būti skiriamos papildomoms 
priemonėms, atitinkančioms naujus 
prioritetiniu uždavinius.

Or. de
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Pakeitimas 59
Lutz Goepel 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 5 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Sumą, kuri lygi sumoms, 
susidariusioms pagal Reglamento (EB) 
[Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės 
paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 
4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius 
privalomą moduliavimą, valstybės narės 
panaudoja nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 
m. gruodžio 31 d. kaip Bendrijos paramą 
pagal taikomas kaimo plėtros programas tai 
veiklai, kuri nurodyta šio reglamento 16a 
straipsnyje ir patvirtinta po 2010 m. sausio 
1 d., finansuoti.

5a) Sumą, kuri lygi bent jau 50 % sumų, 
susidariusių pagal Reglamento (EB) [Nr. 
XXXX/2008 (naujas tiesioginės paramos 
schemų reglamentas)] 9 straipsnio 4 dalį ir 
10 straipsnio 4 dalį pritaikius privalomą 
moduliavimą, valstybės narės panaudoja 
nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. kaip Bendrijos paramą 
pagal taikomas kaimo plėtros programas tai 
veiklai, kuri nurodyta šio reglamento 16a 
straipsnyje ir patvirtinta po 2010 m. sausio 
1 d., finansuoti.

Or. de

Pagrindimas

Die von der Kommission ermittelten neuen Herausforderungen und neuen Instrumente sind 
zwar wichtig, es erscheint jedoch nicht gerechtfertigt, die gesamten Einnahmen aus der 
zusätzlichen Modulation für diese Zwecke zu verwenden. Da in Artikel 17 der Verordnung 
(EG) Nr. 1698/2005 vorgesehen ist, dass mindestens 10 % der Mittel für die Schwerpunkte 1
und 3 und mindestens 25 % für den Schwerpunkt 2 zugeteilt werden, ist es angemessen, einen 
Mindestsatz von 50 % der Mittel für die neuen Herausforderungen festzulegen.

Pakeitimas 60
Markus Pieper 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
69 straipsnio 5 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) Sumą, kuri lygi sumoms, 
susidariusioms pagal Reglamento (EB) 

5a) Sumą, kuri lygi sumoms, 
susidariusioms pagal Reglamento (EB) 
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[Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės 
paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 
4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius 
privalomą moduliavimą, valstybės narės 
panaudoja nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 
m. gruodžio 31 d. kaip Bendrijos paramą 
pagal taikomas kaimo plėtros programas tai 
veiklai, kuri nurodyta šio reglamento 16a 
straipsnyje ir patvirtinta po 2010 m. sausio 
1 d., finansuoti.

[Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės 
paramos schemų reglamentas)] 9 straipsnio 
4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį pritaikius 
privalomą moduliavimą, valstybės narės 
skiria nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. kaip Bendrijos paramą 
pagal taikomas kaimo plėtros programas 
esamai ir naujai veiklai, kuri, kiekvienos 
valstybės narės priimtu sprendimu, 
susijusi su naujais prioritetiniais 
uždaviniais.

Or. de

Pagrindimas

Neben den neu festgelegten Prioritäten muss sichergestellt werden, dass für die Umsetzung 
der bereits bestehenden Maßnahmen und der genehmigten Interventionen auch ausreichende 
Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Pakeitimas 61
Lutz Goepel 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 7 a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
70 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) 70 straipsnis papildomas šia 4b 
dalimi: 
„(4b) Nukrypstant nuo 3 dalyje nurodytų 
viršutinių ribų, suma, kuri lygi sumoms, 
susidariusioms pagal Reglamento (EB) 
[Nr. XXXX/2008 (naujas tiesioginės 
paramos schemų reglamentas)] 
9 straipsnio 4 dalį ir 10 straipsnio 4 dalį 
pritaikius moduliavimą, gali būti 
panaudota be papildomo bendro 
nacionalinio finansavimo.“ 

Or. de
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Pagrindimas

Zusätzliche Modulationsmittel sollten von den der nationalen Kofinanzierungsverpflichtung 
befreit werden, da die hierfür notwendigen Kofinanzierungsmittel nicht zur Verfügung stehen.

Pakeitimas 62
Elisabeth Jeggle 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 9 a punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
93 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a) 93 straipsnis išdėstomas taip:
„Panaikinimas

(1) Reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 
panaikinamas nuo 2007 m. sausio 1 d., 
išskyrus 13 straipsnio a punktą, 14 
straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 2 dalies 
pirmąsias dvi įtraukas, 15 straipsnį, 17–
20 straipsnius, 51 straipsnio 3 dalį, 55 
straipsnio 4 dalį bei I priedo dalį, 
kurioje nurodytos sumos pagal to 
reglamento 15 straipsnio 3 dalį. 
[...]
Nuorodos į panaikintąjį reglamentą yra 
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.
Reglamentas (EB) Nr. 1257/1999 ir 
toliau taikomas veiksmams, kuriuos 
Komisija patvirtino pagal tą reglamentą 
iki 2007 m. sausio 1 d.”

Or. de

Pakeitimas 63
Agnes Schierhuber

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
II priedo nauja prioritetinė sritis
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Prioritetinė sritis: pieno kvotų sistemos atsisakymas
Veiklos rūšis Priemonės Galimi rezultatai

Modernizavimas ir 
produkcijos orientavimas 

į rinką

Daugiametė pieno kvotų sistemos 
atsisakymo programa

Konkurencingumo 
stiprinimas

Or. de

Pagrindimas

 Eine fünfte "Priorität Milchquotenausstieg" ist hinzuzufügen. Zur Begleitung des 
Milchquotenausstiegs sind vor allem Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
(insbesondere Agrarinvestitionsförderung), zur Förderung von Einkommensalternativen 
(Diversifizierung) und zum Erhalt der Landschaft auch auf Ungunststandorten (z.B. 
Ausgleichszulage oder Weideprämie) geeignet.


	738974lt.doc

