
AM\744047LT.doc PE412.245v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

2008/0149(COD)

24.9.2008

PAKEITIMAI
13 - 72

Nuomonės projektas
Stéphane Le Foll
(PE412.208v01-00)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
sukuriama greito reagavimo į sparčiai didėjančias maisto kainas 
besivystančiose šalyse priemonė

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2008)0450 – C6-0280/2008 – 2008/0149(COD))



PE412.245v02-00 2/34 AM\744047LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\744047LT.doc 3/34 PE412.245v02-00

LT

Pakeitimas 13
Hans-Peter Mayer, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Die Unterstützung der europäischen Entwicklungspolitik wird grundsätzlich begrüßt. Dies 
kann jedoch nicht auf dem Rücken der europäischen Bauern ausgetragen werden. Diesen 
gegenüber hat die KOM die Einrichtung eines Milchfonds als Begleitmaßnahme zum Ausstieg 
aus der Quote unter Hinweis auf Haushaltsrecht und Finanzierung abgelehnt. Abgesehen 
davon handelt es sich es sich bei dem VO-Vorschlag um einen Bruch der beschlossenen 
Interinstitutionelle Vereinbarung (IIV) und eine Verletzung von Artikel 21 der 
Haushaltsordnung. Für Entwicklungspolitik ist der Europäischen Entwicklungsfond (EEF) 
bzw. die Haushaltskategorie Nr. IV vorgesehen. Die Artikel 21-23 der IIV bieten alle 
notwendigen Möglichkeiten, um auf unvorhergesehene Ereignisse angemessen zu reagieren. 
Diese langwierigeren Verfahren sollen hier aber offensichtlich gezielt umgangen werden. 
Diese Vorgehensweise ist inakzeptabel.

Pakeitimas 14
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į tarptautinį vystymuisi 
skirto žemės ūkio žinių, mokslo ir 
technologijų vertinimą (angl. IAASTD);

Or. en
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Pakeitimas 15
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) 2008 m. birželio 20 d. posėdžio metu 
Europos Taryba ryžtingai dar kartą 
patvirtino savo įsipareigojimą pasiekti 
bendrą tikslą – iki 2010 m. oficialią 
pagalbą vystymuisi (OPV) padidinti iki 
0,56 % BNP, o iki 2015 m. – 0,7 % BNP, 
kaip nustatyta 2005 m. gegužės mėn.
Tarybos išvadose, 2005 m. birželio mėn. 
Europos Vadovų Tarybos išvadose ir 
Europos konsensuse dėl vystymosi. 
Taikant ES su maistu susijusią priemonę 
reikėtų atsižvelgti į valstybių narių 
nacionalines pastangas siekiant šio tikslo.

Or. en

Pakeitimas 16
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Siekiant visapusiškai spręsti
artimiausias didelių maisto kainų 
pasekmes, reikia labai daug lėšų. Prisidėti 
sprendžiant šią problemą turi visa 
tarptautinė bendruomenė; Europos bendrija 
stengėsi įnešti deramą indėlį.

(7) Siekiant visapusiškai spręsti 
artimiausias didelių maisto kainų 
pasekmes, reikia labai daug lėšų ir 
materialinių išteklių. Prisidėti sprendžiant 
šią problemą turi visa tarptautinė 
bendruomenė; Europos bendrija stengėsi 
įnešti deramą indėlį.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamiausias ir veiksmingiausias būdas dabartinei maisto krizei spręsti – didinti pagalbą 
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maistu besivystančioms šalims.

Pakeitimas 17
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Dėl tų pačių sąlygų, dėl kurių prireikė 
šios finansavimo priemonės (t. y. didelių 
maisto kainų) taip pat sumažėjo 
finansinės sistemos 2 išlaidų kategorijos 
žemės ūkio rinkos išlaidos. Iš dabartinių 
apskaičiavimų taip pat matyti, kad 
2009 m. 2 išlaidų kategorijoje bus didelė 
nepaskirstytų lėšų marža.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 18
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Dėl tų pačių sąlygų, dėl kurių prireikė 
šios finansavimo priemonės (t. y. didelių 
maisto kainų) taip pat sumažėjo 
finansinės sistemos 2 išlaidų kategorijos 
žemės ūkio rinkos išlaidos. Iš dabartinių 
apskaičiavimų taip pat matyti, kad 
2009 m. 2 išlaidų kategorijoje bus didelė 
nepaskirstytų lėšų marža.

(8) Likusios 2 išlaidų kategorijos lėšos 
turėtų būti panaudotos bendrai žemės 
ūkio politikai, ypač siekiant mažinti 
tiesioginių išmokų ūkininkams skirtumus 
naujosiose ir senosiose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Likusios 2 išlaidų kategorijos lėšos gali būti panaudotos tik bendros žemės ūkio politikos 
tikslams. Ūkininkai naujosiose valstybėse narėse yra diskriminuojami, teigiant, kad 
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nepakanka turimų lėšų.

Pakeitimas 19
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Dėl tų pačių sąlygų, dėl kurių prireikė 
šios finansavimo priemonės (t. y. didelių 
maisto kainų) taip pat sumažėjo finansinės 
sistemos 2 išlaidų kategorijos žemės ūkio 
rinkos išlaidos. Iš dabartinių apskaičiavimų 
taip pat matyti, kad 2009 m. 2 išlaidų 
kategorijoje bus didelė nepaskirstytų lėšų 
marža.

(8) Dėl tų pačių sąlygų, dėl kurių prireikė 
šios finansavimo priemonės (t. y. didelių 
maisto kainų) taip pat sumažėjo finansinės 
sistemos 2 išlaidų kategorijos žemės ūkio 
rinkos išlaidos. Iš dabartinių apskaičiavimų 
taip pat matyti, kad 2009 m. 2 išlaidų 
kategorijoje bus didelė nepaskirstytų lėšų 
marža. Vis dėlto šiame reglamente 
numatyti veiksmai turėtų būti 
finansuojami naudojant lėšas, numatytas 
pagal daugiametės finansinės programos 
4 išlaidų kategoriją. Tai reiškia, kad 
reikia patikslinti tarpinstitucinį 
susitarimą.

Or. en

Pakeitimas 20
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Dėl tų pačių sąlygų, dėl kurių prireikė 
šios finansavimo priemonės (t. y. didelių 
maisto kainų) taip pat sumažėjo finansinės 
sistemos 2 išlaidų kategorijos žemės ūkio 
rinkos išlaidos. Iš dabartinių 
apskaičiavimų taip pat matyti, kad 
2009 m. 2  išlaidų kategorijoje bus didelė 
nepaskirstytų lėšų marža.

(8) Dėl tų pačių sąlygų, dėl kurių prireikė 
šios finansavimo priemonės (t. y. didelių 
maisto kainų) taip pat sumažėjo finansinės 
sistemos 2 išlaidų kategorijos žemės ūkio 
rinkos išlaidos.
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Or. de

Pagrindimas

Dar per anksti spręsti apie 2009 m. 2 išlaidų kategorijos maržą.

Pakeitimas 21
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Bendrijos atsako strategija turėtų būti 
siekiama artimiausiu ir vidutinės trukmės 
laikotarpiu stipriai padidinti gamybą 
besivystančių šalių žemės ūkio sektoriuje, 
tuo pat metu taip pat gerokai sumažinant 
neigiamą padidėjusių maisto kainų 
poveikį skurdžiausiems šių šalių 
gyventojams. Gamybos padidėjimas taip 
pat naudingas Bendrijos interesams – tai 
mažintų dabartinį žemės ūkio produktų 
kainų spaudimą.

(9) Tinkamiausias ir veiksmingiausias 
būdas maisto krizei spręsti – didinti 
pagalbą maistu besivystančioms šalims.

Or. en

Pakeitimas 22
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vis dėlto tos priemonės jau iki galo 
mobilizuotos arba perprogramuotos 
2008 m., siekiant spręsti didelių maisto 
kainų padėties besivystančiose šalyse 
neigiamą poveikį. Tas pat, tik labai ribotai 
galėtų būti padaryta ir 2009 m., tačiau to 
toli gražu nepakaktų poreikiams patenkinti.

(11) Vis dėlto tos priemonės jau iki galo 
mobilizuotos arba perprogramuotos 
2008 m., siekiant spręsti didelių maisto 
kainų padėties besivystančiose šalyse 
neigiamą poveikį. Tas pat, tik labai ribotai 
galėtų būti padaryta ir 2009 m., tačiau to 
toli gražu nepakaktų poreikiams patenkinti. 
Dėl dabartinio pasaulinio maisto tiekimo 
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trūkumo ir staigiai padidėjusių kainų, 
turint mintyje, kad tai gali tęstis ir ateityje, 
reikia stiprinti priemones, susijusias su 
pagalba vystymuisi, naudojant lėšas, 
numatytas pagal Bendrijos biudžeto 
4 išlaidų kategoriją, nekeliant pavojaus 
Europos Sąjungos žemės ūkio interesams.

Or. es

Pakeitimas 23
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Dabartinėmis sąlygomis, kai dėl 
didelių maisto kainų BŽŪP išlaidos yra 
mažesnės, Komisija siūlo dalį sutaupytų 
lėšų nukreipti į žemės ūkio gamybą 
besivystančiose šalyse.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 24
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Dabartinėmis sąlygomis, kai dėl 
didelių maisto kainų BŽŪP išlaidos yra 
mažesnės, Komisija siūlo dalį sutaupytų 
lėšų nukreipti į žemės ūkio gamybą 
besivystančiose šalyse.

(12) Dabartinėmis sąlygomis, kai dėl 
didelių maisto kainų BŽŪP išlaidos yra 
mažesnės, Komisija siūlo dalį sutaupytų 
lėšų nukreipti į žemės ūkio gamybą 
besivystančiose šalyse, atsižvelgiant į 
privalomą įsipareigojimą, kad, kai 
nenumatytu atveju reikia daugiau lėšų, 
visų pirma reikia apsvarstyti galimybes 
perkelti likusias lėšas ir nuosekliai taikyti 
įprastas biudžetines procedūras.
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Or. de

Pagrindimas

Biudžetą patvirtinančios institucijos yra įsipareigojusios pagal 21–23 straipsnius apsvarstyti 
galimybes perkelti lėšas.

Pakeitimas 25
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Dabartinėmis sąlygomis, kai dėl 
didelių maisto kainų BŽŪP išlaidos yra 
mažesnės, Komisija siūlo dalį sutaupytų 
lėšų nukreipti į žemės ūkio gamybą 
besivystančiose šalyse.

(12) Dabartinėmis sąlygomis, kai maisto 
kainos yra didelės, Komisija siūlo 
sustiprinti priemones, skirtas skatinti
žemės ūkio gamybą besivystančiose šalyse.

Or. es

Pakeitimas 26
Catherine Neris

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Dabartinėmis sąlygomis, kai dėl 
didelių maisto kainų BŽŪP išlaidos yra 
mažesnės, Komisija siūlo dalį sutaupytų 
lėšų nukreipti į žemės ūkio gamybą 
besivystančiose šalyse.

(12) Dabartinėmis sąlygomis, kai dėl 
didelių maisto kainų BŽŪP išlaidos yra 
mažesnės, Komisija siūlo dalį sutaupytų 
lėšų, kurios turi būti naudojamos kaip 
stabilizuojantis veiksnys, nukreipti į žemės 
ūkio gamybą besivystančiose šalyse.

Or. fr
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Pakeitimas 27
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Vis dėlto būtina apsaugoti Europos 
ūkininkų interesus ir užtikrinti, kad šis 
pasiūlymas jokiomis aplinkybėmis 
nepaskatintų finansinės drausmės 
mechanizmo, nustatyto Tarybos 
reglamentuose (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) 
Nr. 1290/2005, taikymo.

(13) Vis dėlto būtina apsaugoti Europos 
ūkininkų, kurie patiria didelių nuostolių 
dėl padidėjusių gamybos sąnaudų tiek 
žemės ūkio gamybos, tiek žuvininkystės 
sektoriuose, interesus ir užtikrinti, kad šis 
pasiūlymas jokiomis aplinkybėmis 
nepaskatintų finansinės drausmės 
mechanizmo, nustatyto Tarybos 
reglamentuose (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) 
Nr. 1290/2005, taikymo. Be to, reikėtų 
pabrėžti, kad vykdant su būklės patikra, 
susijusias reformas reikia asignavimų, 
skirtų restruktūrizavimo ir paramos 
priemones lydinčioms pagalbinėms 
priemonėms finansuoti, ypač pieno 
produktų bei avių ir ožkų sektoriuose, ir 
labai pažeidžiamų regionų poreikiams 
patenkinti.

Or. de

Pagrindimas

Taip pat reikia skirti dėmesio poveikio mažinimui, pagalbinėms restruktūrizavimo 
priemonėms bei kitoms naujoms problemoms, tokioms kaip didesnės gamybos sąnaudos, kurių 
priežastis – didesnės energijos kainos, spręsti.

Pakeitimas 28
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Naujoji pagalba vystymuisi turėtų 
būti valdoma taip, kad būtų užtikrintas 
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maisto produktų tiekimas vietos 
gyventojams ir kad būtų išvengta tokios 
situacijos, kai žemės ūkio sektoriaus 
veikla nukreipta tik į žaliavų eksportą į 
išsivysčiusias šalis. Tai prieštarautų 
tikslams, kurių siekiama naudojant šią 
priemonę, kadangi esant tokiai padėčiai 
nebūtų tenkinami vietos poreikiai ir būtų 
sudaromos sąlygos nesąžiningai 
konkurencijai su Europos produkcija. 

Or. es

Pakeitimas 29
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Dėl to riekia priimti specialią 
finansavimo priemonę, kuri papildytų 
esamas vystymosi priemones ir 
humanitarinės pagalbos priemonę, priimti
neatidėliotinas ir papildomas priemones, 
kuriomis būtų greitai sprendžiamos šiuo 
metu besivystančiose šalyse didėjančių 
maisto kainų pasekmės.

(14) Dėl to galima priimti specialią 
finansavimo priemonę, kuri papildytų 
esamas vystymosi priemones ir 
humanitarinės pagalbos priemonę, priimti 
neatidėliotinas ir papildomas priemones, 
kuriomis būtų greitai sprendžiamos šiuo 
metu besivystančiose šalyse didėjančių 
maisto kainų pasekmės. Būtina atlikti 
teikiamo finansavimo patikrinimus, 
laikantis Europos Sąjungoje galiojančių 
standartų.

Or. de

Pagrindimas

Tai negali automatiškai taikoma. Reikia atlikti veiklos patikrinimus.
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Pakeitimas 30
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Dėl to riekia priimti specialią 
finansavimo priemonę, kuri papildytų 
esamas vystymosi priemones ir 
humanitarinės pagalbos priemonę, priimti 
neatidėliotinas ir papildomas priemones, 
kuriomis būtų greitai sprendžiamos šiuo 
metu besivystančiose šalyse didėjančių 
maisto kainų pasekmės.

(14) Dėl to riekia priimti specialią 
finansavimo priemonę, kuri papildytų
esamas vystymosi priemones ir 
humanitarinės pagalbos priemonę, priimti 
neatidėliotinas ir papildomas priemones, 
kuriomis būtų greitai sprendžiamos šiuo 
metu besivystančiose šalyse didėjančių 
maisto kainų pasekmės, atsižvelgiant į 
pastarąsias JT paskatinto Tarptautinio 
vystymuisi skirto žemės ūkio žinių, mokslo 
ir technologijų vertinimo (angl. IAASTD) 
organizacijos tyrimo rekomendacijas, 
ypač tas, kurios yra susijusios su vietos 
nevyriausybinių organizacijų ir ūkininkų 
organizacijų dalyvavimu planuojant 
priemones, ūkininkų mokymu bei 
biologinės įvairovės svarba ir sėklomis, 
kurių reikia tam tikrai vietovei, siekiant 
kovoti su badu.

Or. en

Pagrindimas

Tarptautinio vystymuisi skirto žemės ūkio žinių, mokslo ir technologijų vertinimo 
(angl. IAASTD) organizacija yra pagrindinė pasaulinė iniciatyva, sukurta konsultacijų, 
kuriose dalyvavo 900 dalyvių ir 110 šalių visuose pasaulio regionuose, metu. Šią iniciatyvą 
paskatino Maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. FAO), Jungtinių Tautų vystymo programa 
(angl. UNDP), Pasaulio bankas ir kitos tarptautinės organizacijos. Pranešimas buvo 
paskelbtas 2008 m. ir jį jau pasirašė 58 šalys. Tai pats išsamiausias ir naujausias 
dokumentas, kuriame pateikiamos rekomendacijos, kaip mažinti skurdą ir kovoti su badu.
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Pakeitimas 31
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Dėl to riekia priimti specialią 
finansavimo priemonę, kuri papildytų 
esamas vystymosi priemones ir 
humanitarinės pagalbos priemonę, priimti 
neatidėliotinas ir papildomas priemones, 
kuriomis būtų greitai sprendžiamos šiuo
metu besivystančiose šalyse didėjančių 
maisto kainų pasekmės.

(14) Dėl to riekia priimti specialią 
Bendrijos biudžeto 4 išlaidų kategorijoje 
numatytą finansavimo priemonę, kuri 
papildytų esamas vystymosi priemones ir 
humanitarinės pagalbos priemonę ir priimti 
neatidėliotinas bei papildomas priemones, 
kuriomis būtų greitai sprendžiamos šiuo 
metu besivystančiose šalyse didėjančių 
maisto kainų pasekmės.

Or. es

Pakeitimas 32
Catherine Neris

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Atsižvelgiant į šiuos tikslus, 
rezultatai, gauti naudojant finansavimo 
priemones kartu su esamomis 
programomis, turėtų būti reguliariai 
vertinami, siekiant ilgalaikiu požiūriu 
stebėti žemės ūkio produkcijos gamybos 
sektorių struktūros pokyčius 
besivystančiose šalyse.

Or. fr
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Pakeitimas 33
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Pagal šią Priemonę priimtos 
priemonės turėtų padėti besivystančioms 
šalims padidinti žemės ūkio gamybą 
ateinančiais sezonais, greitai spręsti 
neatidėliotinus šalių ir jų gyventojų 
poreikius ir imtis pirmųjų žingsnių 
siekiant ateityje kiek įmanoma išvengti 
padėties, kai neužtikrinamas aprūpinimas 
maistu, taip pat padėti sumažinti didelių 
maisto kainų pasaulyje poveikį, padedant 
skurdžiausiems žmonėms, tačiau taip pat 
Europos vartotojams ir ūkininkams.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūloma priemonė nėra skubus atsakas. Ją taikant, gamybą bus galima padidinti ne 
anksčiau nei kito sezono metu.

Pakeitimas 34
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Pagal šią Priemonę priimtos 
priemonės turėtų padėti besivystančioms 
šalims padidinti žemės ūkio gamybą 
ateinančiais sezonais, greitai spręsti 
neatidėliotinus šalių ir jų gyventojų 
poreikius ir imtis pirmųjų žingsnių siekiant 
ateityje kiek įmanoma išvengti padėties, 
kai neužtikrinamas aprūpinimas maistu, 
taip pat padėti sumažinti didelių maisto 
kainų pasaulyje poveikį, padedant 

(15) Pagal šią Priemonę priimtos 
priemonės turėtų padėti besivystančioms 
šalims padidinti žemės ūkio gamybą 
ateinančiais sezonais, greitai spręsti 
neatidėliotinus šalių ir jų gyventojų 
poreikius ir imtis pirmųjų žingsnių siekiant 
ateityje kiek įmanoma išvengti padėties, 
kai neužtikrinamas aprūpinimas maistu, 
taip pat padėti sumažinti didelių maisto 
kainų pasaulyje poveikį, padedant 
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skurdžiausiems žmonėms, tačiau taip pat 
Europos vartotojams ir ūkininkams.

skurdžiausiems žmonėms, tačiau taip pat 
Europos vartotojams ir ūkininkams.
Bendrijos parama turėtų priklausyti nuo 
tam tikrų minimalių aplinkos apsaugos 
reikalavimų įgyvendinimo ir pagrindinių 
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 
konvencijų laikymosi.

Or. es

Pagrindimas

Europos Sąjunga turėtų skatinti skurdžias šalis laikytis tam tikrų atitinkamų aplinkos 
apsaugos ir darbo standartų. Komisijos pasiūlyme visiškai neatsižvelgiama į šiuos aspektus, 
kurie dabar yra labai svarbi įvairių Europos politikos krypčių dalis.

Pakeitimas 35
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Pagal šią Priemonę priimtos 
priemonės turėtų padėti besivystančioms 
šalims padidinti žemės ūkio gamybą 
ateinančiais sezonais, greitai spręsti 
neatidėliotinus šalių ir jų gyventojų 
poreikius ir imtis pirmųjų žingsnių siekiant 
ateityje kiek įmanoma išvengti padėties, 
kai neužtikrinamas aprūpinimas maistu, 
taip pat padėti sumažinti didelių maisto 
kainų pasaulyje poveikį, padedant 
skurdžiausiems žmonėms, tačiau taip pat 
Europos vartotojams ir ūkininkams.

(15) Pagal šią Priemonę priimtos 
priemonės turėtų padėti besivystančioms 
šalims padidinti žemės ūkio gamybą 
ateinančiais sezonais, greitai spręsti 
neatidėliotinus šalių ir jų gyventojų 
poreikius ir imtis pirmųjų žingsnių siekiant 
ateityje kiek įmanoma išvengti padėties, 
kai neužtikrinamas aprūpinimas maistu, 
taip pat padėti sumažinti didelių maisto 
kainų pasaulyje poveikį, padedant 
skurdžiausiems žmonėms, tačiau taip pat 
Europos vartotojams.

Or. en
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Pakeitimas 36
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Dėl paties šiuo reglamentu nustatomų 
priemonių pobūdžio reikia sukurti 
veiksmingas, lanksčias, skaidrias ir greitas 
finansavimo sprendimų priėmimo 
procedūras, užtikrinant glaudų susijusių 
institucijų bendradarbiavimą. Šiuo 
reglamentu visų pirma turėtų būti įmanoma 
nuo 2008 m. birželio 20 d. – datos, kai 
paskelbtos Europos Vadovų Tarybos 
išvados, finansuoti jau pradėtas priemones, 
kurias tarptautinės organizacijos remia 
arba yra pasirengusios paremti, prieš šio 
reglamento priėmimą.

(16) Dėl paties šiuo reglamentu nustatomų 
priemonių pobūdžio reikia sukurti 
veiksmingas, lanksčias, skaidrias ir greitas 
finansavimo sprendimų priėmimo 
procedūras, užtikrinant glaudų susijusių 
institucijų bendradarbiavimą. Šiuo 
reglamentu visų pirma turėtų būti įmanoma 
nuo 2008 m. birželio 20 d. – datos, kai 
paskelbtos Europos Vadovų Tarybos 
išvados, finansuoti jau pradėtas priemones 
prieš šio reglamento priėmimą.

Or. en

Pakeitimas 37
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Šio reglamento įgyvendinimas 
turėtų būti atidžiai stebimas ir turėtų būti 
laikomasi metinės biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūros. Šį reglamentą 
finansuoja tarptautinės organizacijos, bet 
tai negali trukdyti biudžeto kontrolei, ES 
išlaidų veiksmingumui ir matomumui.

Or. en
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Pakeitimas 38
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrija finansuoja priemones, skirtas 
paremti greitus ir tiesioginius veiksmus
reaguojant į padidėjusias maisto kainas 
besivystančiose šalyse; šios priemonės 
apima laikotarpį tarp skubios pagalbos ir 
vidutinės trukmės ir ilgalaikio vystomojo 
bendradarbiavimo.

1. Bendrija finansuoja priemones, skirtas 
paremti specialiąsias grąžinamąsias 
išmokas, skirtas pervežti Europos žemės 
ūkio žaliavas, ir tai būtų greiti ir 
tiesioginiai veiksmai reaguojant į 
padidėjusias maisto kainas besivystančiose 
šalyse; šios priemonės apima laikotarpį 
tarp skubios pagalbos ir vidutinės trukmės 
ir ilgalaikio vystomojo bendradarbiavimo.

Or. en

Pakeitimas 39
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrija finansuoja priemones, skirtas 
paremti greitus ir tiesioginius veiksmus 
reaguojant į padidėjusias maisto kainas 
besivystančiose šalyse; šios priemonės 
apima laikotarpį tarp skubios pagalbos ir 
vidutinės trukmės ir ilgalaikio vystomojo 
bendradarbiavimo.

1. Bendrija finansuoja ne tik mažas 
paskolas, įrangą, kurią reikia įsigyti 
Europos Sąjungoje, bet ir priemones, 
skirtas paremti greitus ir tiesioginius 
veiksmus reaguojant į padidėjusias maisto 
kainas besivystančiose šalyse; šios 
priemonės apima laikotarpį tarp skubios 
pagalbos ir vidutinės trukmės ir ilgalaikio 
vystomojo bendradarbiavimo.

Or. de



PE412.245v02-00 18/34 AM\744047LT.doc

LT

Pakeitimas 40
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priemonės, remiantis šiomis 
nuostatomis, turi būti skirtos 
besivystančioms šalims, kaip apibrėžta 
EBPO/VPK, ir jų gyventojams.

2. Priemonės, remiantis šiomis 
nuostatomis, turi būti skirtos 
besivystančioms šalims, kaip apibrėžta 
EBPO/VPK, jų gyventojams ir Europos 
gamintojams.

Or. de

Pagrindimas

Europos gamintojams turėtų būti suteikta tokia pati apsauga.

Pakeitimas 41
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priemonės, remiantis šiomis 
nuostatomis, turi būti skirtos 
besivystančioms šalims, kaip apibrėžta 
EBPO/VPK, ir jų gyventojams.

2. Priemonės, remiantis šiomis 
nuostatomis, turi būti skirtos Europos 
ūkininkams ir besivystančioms šalims, 
kaip apibrėžta EBPO/VPK, bei jų 
gyventojams.

Or. en
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Pakeitimas 42
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima 1 dalyje minėtas 
priemones. Jomis turi būti finansuojamos 
tarptautinės iniciatyvos, kuriomis remiami 
šio reglamento tikslai ir siekiai ir kurios 
įgyvendinamos per regionines ir pasaulines 
tarptautines organizacijas. Komisija apie 
tai informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

Komisija priima 1 dalyje minėtas 
priemones. Jomis turi būti finansuojamos 
tarptautinės iniciatyvos, kuriomis remiami 
šio reglamento tikslai ir siekiai ir kurios 
įgyvendinamos per regionines ir pasaulines 
tarptautines organizacijas. Europos 
Parlamentas bus lygiateisiu partneriu 
įgyvendinant siūlomas priemones: jis 
išnagrinėja išlaidas ir Priemonės 
administracinį valdymą, o Komisija kartą 
per keturis mėnesius teikia ataskaitą 
Parlamentui, kurioje pateikiami 
Priemonės progreso, daromo 
įgyvendinant nustatytus tikslus, rezultatai.

Or. en

Pakeitimas 43
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima 1 dalyje minėtas 
priemones. Jomis turi būti finansuojamos 
tarptautinės iniciatyvos, kuriomis remiami 
šio reglamento tikslai ir siekiai ir kurios 
įgyvendinamos per regionines ir pasaulines 
tarptautines organizacijas. Komisija apie 
tai informuoja Europos Parlamentą ir 
Tarybą.

Komisija priima 1 dalyje minėtas 
priemones. Jomis turi būti finansuojamos 
tarptautinės iniciatyvos, kuriomis remiami 
šio reglamento tikslai ir siekiai ir kurios 
įgyvendinamos per regionines ir pasaulines 
tarptautines organizacijas, 
bendradarbiaujant su vietos ūkininkų 
organizacijomis. Komisija apie tai 
informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

Or. en
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Pakeitimas 44
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šaliai parama neteikiama net tada, kai 
ji atitinka priede nustatytus kriterijus, jei:
– joje mažėja natūralių miškų plotų,
– ji žemės ūkio produktų eksportuotoja 
daugiau nei importuoja,
– joje vyksta dykumėjimas, yra per daug 
ganyklų arba nesaikingai vartojamas 
vanduo.

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos parama turi atitikti tvaraus vystymosi ir aplinkos apsaugos politikos tikslus.

Maisto krizė turėtų būti sprendžiama tose šalyse, kurios maisto produktų importuotoja 
daugiau nei eksportuoja.

Pakeitimas 45
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant užtikrinti Bendrijos paramos 
darną ir veiksmingumą, kai įgyvendinama 
programa yra regioninio ar 
tarpvalstybinio pobūdžio, Bendrija gali 
nuspręsti, kad atitinkama programa taip 
pat gali būti naudinga kitų besivystančių 
šalių, kurios nepriklauso tam regionui, 
gyventojams.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Bus remiamos tik atrinktos šalys.

Pakeitimas 46
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tarptautinės organizacijos, įskaitant 
regionines organizacijas (toliau –
tarptautinės organizacijos) bus atrinktos 
remiantis jų gebėjimu greitai vykdyti 
aukštos kokybės veiksmus atsižvelgiant į 
konkrečius remtinų besivystančių šalių 
poreikius, remiantis šio reglamento tikslais.

5. Tarptautinės organizacijos, įskaitant 
regionines organizacijas (toliau –
tarptautinės organizacijos) bus atrinktos 
remiantis jų gebėjimu greitai vykdyti 
aukštos kokybės veiksmus atsižvelgiant į 
konkrečius remtinų besivystančių šalių 
poreikius, remiantis šio reglamento tikslais. 
Be to, tokios lėšas skirstančios 
organizacijos bus atrinktos atsižvelgiant į 
jų gebėjimą veiksmingai skirstyti lėšas 
sukuriant kuo mažiau su administravimu 
susijusių biurokratinių kliūčių.

Or. en

Pakeitimas 47
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Tarptautinės organizacijos, įskaitant 
regionines organizacijas (toliau –
tarptautinės organizacijos) bus atrinktos
remiantis jų gebėjimu greitai vykdyti 
aukštos kokybės veiksmus atsižvelgiant į 
konkrečius remtinų besivystančių šalių 
poreikius, remiantis šio reglamento tikslais.

5. Vietos bankai, kurių veikla susijusi su 
žemės ūkio sektoriumi, bus atrinkti 
remiantis jų gebėjimu greitai vykdyti 
aukštos kokybės veiksmus atsižvelgiant į 
konkrečius remtinų besivystančių šalių 
poreikius, remiantis šio reglamento tikslais.

Or. en
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Pagrindimas

Subjektai, galintys teikti finansavimą, turėtų būti ne tarptautinės organizacijos, o vietos 
bankai, kurių veikla susijusi su žemės ūkio sektoriumi, ir, jei įmanoma, Europos investicijų 
bankas ir susijusios organizacijos.

Pakeitimas 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindiniai paramos ir 
bendradarbiavimo pagal šį reglamentą 
tikslai – skatinti žemės ūkio sektoriaus 
remtinose šalyse ir regionuose pasiūlos 
didinimą, kartu užtikrinant jų tvarų 
vystymąsi, ir remti veiksmus siekiant 
greitai ir tiesiogiai sumažinti neigiamą 
didelių maisto kainų poveikį, kartu siekiant 
aprūpinimo maistu tikslų.

1. Pagrindiniai paramos ir 
bendradarbiavimo pagal šį reglamentą 
tikslai – skatinti tvarų ūkio gamybos ir 
vietos rinkos vystymąsi siekiant didinti 
žemės ūkio sektoriaus remtinose šalyse ir 
regionuose pasiūlą, kartu užtikrinant jų 
tvarų vystymąsi, ir remti veiksmus siekiant 
greitai ir tiesiogiai sumažinti neigiamą 
didelių maisto kainų poveikį, kartu siekiant 
aprūpinimo maistu tikslų.

Or. en

Pakeitimas 49
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindiniai paramos ir 
bendradarbiavimo pagal šį reglamentą 
tikslai – skatinti žemės ūkio sektoriaus 
remtinose šalyse ir regionuose pasiūlos 
didinimą, kartu užtikrinant jų tvarų 
vystymąsi, ir remti veiksmus siekiant 
greitai ir tiesiogiai sumažinti neigiamą 
didelių maisto kainų poveikį, kartu siekiant 
aprūpinimo maistu tikslų.

1. Pagrindiniai paramos ir 
bendradarbiavimo pagal šį reglamentą 
tikslai – skatinti žemės ūkio sektoriaus 
remtinose šalyse ir regionuose pasiūlos 
didinimą, kartu užtikrinant jų tvarų 
vystymąsi, ir remti veiksmus siekiant 
greitai ir tiesiogiai spręsti vietos gyventojų 
maisto poreikio problemą siekiant 
sumažinti neigiamą didelių maisto kainų 
poveikį, kartu siekiant aprūpinimo maistu 
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tikslų.

Or. es

Pakeitimas 50
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant padidinti išteklių naudojimą 
ir užkirsti kelią netinkamam lėšų 
naudojimui, esamos programos ir 
projektai bus iš anksto nagrinėjami, 
darant prielaidą, kad papildoma parama 
bus teikiama tik tinkamai patikrintiems ir 
į ateitį orientuotiems projektams, 
skirtiems smulkiems ūkininkams ir kaimo 
vietovių struktūroms.

Or. de

Pakeitimas 51
Mario Mauro, Eleonora Lo Curto

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos parama ir bendradarbiavimas 
turėtų būti įgyvendinami remiantis šio 
reglamento 1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytais priemones remiančiais 
finansavimo sprendimais, kuriuos priima 
Komisija.

1. Bendrijos parama ir bendradarbiavimas 
turėtų būti įgyvendinami remiantis šio 
reglamento 1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytais priemones remiančiais Europos 
ūkininkų specialiųjų grąžinamųjų išmokų 
finansavimo sprendimais, kuriuos priima 
Komisija.

Or. de
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Pakeitimas 52
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) priemonės pagerinti galimybes gauti 
žemės ūkio gamybai reikalingų žaliavų, 
įskaitant trąšas ir sėklas, bei pasinaudoti 
paslaugomis;

(a) priemonės pagerinti gamybos 
pajėgumus, įskaitant galimybes 
ūkininkams gauti kreditų, ir galimybes 
gauti žemės ūkio gamybai reikalingų 
žaliavų, įskaitant trąšas ir sėklas, bei 
pasinaudoti paslaugomis, tam tikrais 
atvejais atsižvelgiant į tam tikrų ūkininkų 
poreikius ir įgyvendinant rinka pagrįstus 
sprendimus;

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinis šios priemonės tikslas – gerinti ūkininkams teikiamas galimybes gauti kreditų, 
kadangi tokiu būdu ūkininkai patys spręs, kokios priemonės, jų manymu, yra tinkamiausios 
konkrečiu atveju. Tačiau, norint nustatyti tokias schemas, pirmiausia reikia atlikti išsamų tam 
tikrų ūkininkų konkrečių poreikių ir pagrindinių apribojimų, trukdančių pasiekti norimą 
pragyvenimo lygį, tyrimą.

Pakeitimas 53
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) priemonės pagerinti galimybes gauti 
žemės ūkio gamybai reikalingų žaliavų, 
įskaitant trąšas ir sėklas, bei pasinaudoti 
paslaugomis;

(a) priemonės pagerinti galimybes, ypač 
smulkiems ūkininkams, gauti žemės ūkio 
gamybai reikalingų žaliavų, įskaitant trąšas 
ir sėklas, kurių reikia tam tikrai vietovei,
bei pasinaudoti paslaugomis ir taip pat 
gauti tokių išteklių kaip vanduo ir 
dirvožemis;

Or. en
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Pakeitimas 54
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) priemonės pagerinti galimybes gauti 
žemės ūkio gamybai reikalingų žaliavų, 
įskaitant trąšas ir sėklas, bei pasinaudoti 
paslaugomis;

(a) priemonės pagerinti galimybes gauti 
žemės ūkio gamybai reikalingų žaliavų, 
įskaitant sėklas;

Or. en

Pagrindimas

ES trąšų importuotoja daugiau nei eksportuoja. Be to, gaminant trąšas reikalingos gamtinės 
dujos, kurių didžiąją dalį ES importuoja.

Pakeitimas 55
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) priemonės pagerinti galimybes gauti 
žemės ūkio gamybai reikalingų žaliavų, 
įskaitant trąšas ir sėklas, bei pasinaudoti 
paslaugomis;

(a) priemonės pagerinti galimybes gauti 
žemės ūkio gamybai reikalingos įrangos, 
įskaitant trąšas ir sėklas;

Or. de
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Pakeitimas 56
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) infrastruktūrų, suteikiančių galimybę 
plėtoti vietos maisto produktų gamybą ir 
rinkodarą, paskolas su mažomis 
palūkanomis, saugyklas, vietos sėklų 
bankus, o taip pat ir profesinį regimą ir 
konsultacijas žemės ūkio veiklos 
klausimais, kūrimas;

Or. en

Pakeitimas 57
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) saugumo tinklo priemonės, skirtos 
išlaikyti ar pagerinti žemės ūkio gamybos 
pajėgumus bei spręsti pagrindinius 
labiausiai pažeidžiamų gyventojų maisto 
poreikius.

(b) saugumo tinklo priemonės, skirtos 
išlaikyti ar pagerinti žemės ūkio gamybos 
pajėgumus bei spręsti pagrindinius 
labiausiai pažeidžiamų gyventojų maisto 
poreikius, būtina vengti bet kokių 
dempingo ir vietos gamybos bei rinkos 
iškraipymo atvejų.

Or. en
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Pakeitimas 58
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, skirtos remti partnerių 
vyriausybes, nustatant veiksmingą 
nacionalinę apsirūpinimo maistu 
užtikrinimo politiką ir ją įgyvendinant, 
glaudžiai bendradarbiaujant su vietos 
ūkininkų organizacijomis ir vartotojais.

Or. en

Pakeitimas 59
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) techninės konsultacijos ir mokymo 
priemonės, kuriomis siekiama, kad būtų 
laikomasi Europos Sąjungos teisės 
aktuose nustatytų aplinkos apsaugos 
standartų.

Or. es

Pakeitimas 60
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiems produktams reikalingų žaliavų 
gamyba nėra remiama:
– egzotiškoms arba prabangos prekėms 
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(kakavai, arbatai, tabakui, kavai) arba
– biokurui.

Or. en

Pagrindimas

Šio pasiūlymo tikslas – spręsti maisto krizės problemą besivystančiose šalyse. Todėl reikėtų 
remti pagrindinių maisto produktų gamybą.

Pakeitimas 61
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagalbos priemonėms, kurios atitinka 
šio reglamento tikslus, gali būti teikiamas 
ne didesnis nei 1 % nuo 10 straipsnio 
1 dalyje nurodytos sumos finansavimas.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi lėšas ketinama skirti jau vykdomai veiklai, nereikia jokių papildomų administracinių 
išlaidų.

Pakeitimas 62
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 a. Komisija ir Europos Parlamentas 
atidžiai išnagrinės tarptautinėms 
organizacijoms skiriamas lėšas ir šių 
organizacijų išlaidas remtinose šalyse, 
siekiant užtikrinti veiksmingą Europos 
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Sąjungos lėšų panaudojimą, norint 
pasiekti minėtuosius tikslus.

Or. en

Pakeitimas 63
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Subjektai, galintys teikti finansavimą, yra 
tarptautinės organizacijos, atitinkančios 
Komisijos Reglamento (EB, Euratomas) 
Nr. 2342/2002 43 straipsnio sąlygas.

Subjektai, galintys teikti finansavimą, yra 
vietos bankai, kurių veikla yra susijusi su 
žemės ūkio sektoriumi. Jei įmanoma,
subjektai, galintys teikti finansavimą taip 
pat yra ir Europos investicijų bankas bei 
susijusios organizacijos.

Or. en

Pagrindimas

Subjektai, galintys teikti finansavimą, turėtų būti ne tarptautinės organizacijos, o vietos 
bankai, kurių veikla susijusi su žemės ūkio sektoriumi, ir, jei įmanoma, Europos investicijų 
bankas ir susijusios organizacijos.

Pakeitimas 64
Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendrijos parama priklauso nuo tam 
tikrų minimalių aplinkos apsaugos 
reikalavimų ir pagrindinių Tarptautinės 
darbo organizacijos (TDO) konvencijų.

Or. es
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Pakeitimas 65
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Teisę dalyvauti atitinkamose sutartinėse 
procedūrose turi visi fiziniai ir juridiniai 
asmenys, kurie atitinka reikalavimus šaliai, 
kurioje vykdomi veiksmai, taikomą 
geografinę vystymosi priemonę, taip pat 
visi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka reikalavimus pagal 
įgyvendinančios tarptautinės organizacijos 
taisykles, užtikrinant, kad visiems pagalbos 
teikėjams būtų sudarytos vienodos sąlygos. 
Tos pačios taisyklės taikomos prekėms ir 
medžiagoms. Ekspertai gali turėti bet 
kurios šalies pilietybę.

3. Teisę dalyvauti atitinkamose sutartinėse 
procedūrose turi visi fiziniai ir juridiniai 
asmenys, kurie atitinka reikalavimus šaliai, 
kurioje vykdomi veiksmai, taikomą 
geografinę vystymosi priemonę, taip pat 
visi fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie 
atitinka reikalavimus pagal 
įgyvendinančios tarptautinės organizacijos 
taisykles, užtikrinant, kad visiems pagalbos 
teikėjams būtų sudarytos vienodos sąlygos. 
Ekspertai gali turėti bet kurios šalies 
pilietybę, bet įrangos, prekių ir medžiagų 
reikia įsigyti ES.

Or. de

Pakeitimas 66
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal šį Reglamentą finansuojamos 
priemonės turi atitikti Paryžiaus 
deklaraciją dėl pagalbos veiksmingumo. 
Kaip nurodyta 9 straipsnyje, 
pranešimuose šiam reikalavimui bus 
skiriamas ypatingas dėmesys. 

Or. en

Pagrindimas

Visos pagal šį Reglamentą finansuojamos priemonės turi atitikti Paryžiaus deklaraciją dėl 
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pagalbos veiksmingumo, ypač dėl to, kad ji yra susijusi su laikinąja priemone. Turėtų būti 
užtikrinta, kad naudojant šią priemonę būtų veiksmingai padedama ilgam gerinti padėtį.

Pakeitimas 67
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Biudžetiniai įsipareigojimai 
įgyvendinami remiantis Komisijos 
priimtais sprendimais.

1. Biudžeto įsipareigojimai skiriami, 
remiantis Komisijos ir Europos 
Parlamento priimtais sprendimais.

Or. en

Pakeitimas 68
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priemonėmis, priimtomis pagal šį 
reglamentą, gali būti finansuojama 
remtinose šalyse arba 4 straipsnyje 
nurodytų organizacijų vykdoma veikla, 
pradėta prieš šio reglamento įsigaliojimą 
nuo 2008 m. birželio 20 d.

2. Priemonėmis, priimtomis pagal šį 
reglamentą, gali būti finansuojama 
remtinose šalyse arba 4 straipsnyje 
nurodytų organizacijų vykdoma veikla, 
pradėta prieš šio reglamento įsigaliojimą, 
Europos Parlamentui priėmus sprendimą. 
Tokiu atveju parama, teikiama pagal šiuo 
metu galiojantį Reglamentą, turėtų būti 
naudojama kaip papildomi ištekliai.

Or. de
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Pakeitimas 69
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visa orientacinė suma, skiriama šio 
reglamento įgyvendinimui 2008–2009 m., 
yra 1,0 mlrd. EUR.

Išbraukta.

2. Orientacinė suma 2008 m. –
750 mln. EUR.
3. Maksimali orientacinė suma 2009 m. –
250 mln. EUR.
4. Kiekvienais metais finansinės 
programos 2 išlaidų kategorijoje 
skiriamoje sumoje turi būti palikta bent 
600 mln. EUR marža, remiantis 
naujausioje išankstinio perspėjimo 
sistemos ataskaitoje, kaip nustatyta 
Reglamentu (EB) Nr. 1290/2005, 
pateikiamomis prognozėmis. Jei tam 
tikrais metais tokios maržos nebūtų, 
didžiausia suma, kuri gali būti skiriama 
tais metais pagal šį reglamentą, turi būti 
sumažinta, siekiant atstatyti tokią 
2 išlaidų kategorijos maržą.

Or. en

Pakeitimas 70
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Visa orientacinė suma, skiriama šio 
reglamento įgyvendinimui 2008–2009 m., 
yra 1,0 mlrd. EUR.

1. Visa orientacinė suma, skiriama šio 
reglamento įgyvendinimui 2008–2009 m., 
yra 1,0 mlrd. EUR. Ši orientacinė suma 
skiriama naudojant lėšas, numatytas 
pagal finansinės programos 4 išlaidų 
kategoriją.
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Or. en

Pakeitimas 71
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienais metais finansinės 
programos 2 išlaidų kategorijoje 
skiriamoje sumoje turi būti palikta bent 
600 mln. EUR marža, remiantis 
naujausioje išankstinio perspėjimo 
sistemos ataskaitoje, kaip nustatyta 
Reglamentu (EB) Nr. 1290/2005, 
pateikiamomis prognozėmis. Jei tam 
tikrais metais tokios maržos nebūtų, 
didžiausia suma, kuri gali būti skiriama 
tais metais pagal šį reglamentą, turi būti 
sumažinta, siekiant atstatyti tokią 
2 išlaidų kategorijos maržą.

4. Skiriama suma turi būti finansuojama 
naudojant lėšas, numatytas pagal 
Bendrijos biudžeto 4 išlaidų kategoriją, 
taip, kad nereikėtų peržiūrėti sprendimo 
dėl dabartinio programinio laikotarpio 
finansinių perspektyvų.

Or. es

Pakeitimas 72
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Atsižvelgdama į būsimą Bendrijos 
biudžeto peržiūrą, Europos Komisija 
pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą, kuriame įvertinama būtinybė 
stiprinti pagalbą vystymuisi didinant 
4 išlaidų kategorijos išteklius, siekiant 
spręsti problemas, kilusias dėl didėjančių 
žemės ūkio produktų kainų skurdžiose 
šalyse ir kovoti su vietos gyventojų maisto 
trūkumu. Šis didėjimas negali padaryti 
žalos Europos ūkininkų biudžeto 
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reikmėms.

Or. es
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