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PR_CNS_art51am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo 
plėtrai
(COM(2008)0306 – C6-0242/2008 – 2008/0105(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0306),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 36 ir 37 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į 
Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0242/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto 
nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo 
pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

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 didesnes 
paramos už tokią veiklą sumas ir dydžius. 
Tokią pačią galimybę valstybės narės 
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turėtų naudoti perkeldamos taikomųjų 
mokslinių tyrimų naujoves. 

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu kaimo vietovėse užtikrinti naujoves, ypač įgyvendinant taikomuosius mokslinius 
tyrimus. Mokslinių tyrimų praktinės patirties perkėlimas į žemės ūkį ir kaimo ekonomiką turi 
būti skatinamas padidinant I priede nurodytas didžiausias sumas.

Pakeitimas 2

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 ne 
mažiau kaip 50 % tų finansinių išteklių
būtų naudojama su naujais uždaviniais
susijusiai veiklai remti. 

Or. fr

Pagrindimas

Nors nauji iššūkiai ir Komisijos nustatytos naujos priemonės yra svarbios, neatrodo, kad būtų 
pagrįsta šiems tikslams skirti visas pajamas iš papildomo moduliavimo. Atsižvelgiant į tai, 
kad Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 17 straipsnyje numatyta skirti ne mažiau kaip 10 % 1 ir 
3 kryptims ir ne mažiau kaip 25 % – 2 krypčiai, tikslinga nustatyti mažiausią 50 % išteklių 
ribą naujiems iššūkiams.
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Pakeitimas 3

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) Šias vienodas sumas naudojant 
papildomais ir specialiaisiais tikslais, 
nustatyta kaimo plėtros rėmimo tikslų 
pusiausvyra neturėtų būti pakeista.

Or. fr

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įterpiamas šis 16b straipsnis:
„16b straipsnis

Naujovės ir taikomųjų mokslinių tyrimų 
praktinės patirties perkėlimas

1. Atsižvelgdamos į savo specialiuosius 
poreikius, valstybės narės nuo 2010 m. 
sausio 1 d. kaimo plėtros programose 
numato veiklą, kuri būtų nukreipta į 
taikomųjų mokslinių tyrimų naujovių 
perkėlimą į kaimo ekonomiką.

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

Or. fr
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Pagrindimas

Svarbu kaimo vietovėse užtikrinti naujoves, ypač įgyvendinant taikomuosius mokslinius 
tyrimus. Turi būti skatinama perkelti mokslinių tyrimų praktinę patirtį į žemės ūkį ir kaimo 
ekonomiką didinant I priede nurodytas didžiausias sumas. 

Pakeitimas 5

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) 30 straipsnis keičiamas taip: 

„30 straipsnis

Žemės ūkio ir miškininkystės plėtros ir 
pritaikymo infrastruktūra

Pagalba, numatyta 20 straipsnio b punkto 
v papunktyje, pirmiausia gali būti 
skiriama veiklai, susijusiai su galimybe 
naudotis ūkio ir miško žeme, žemės 
konsolidacija ir gerinimu, energijos 
tiekimu, galimybe naudoti informacijos ir 
ryšio technologijas ir vandentvarka.“

Or. fr

Pagrindimas

Remiantis 2007 m. birželio 19 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos plačiajuosčio 
ryšio politikos kūrimo, kaimo vietovių konkurencingumo plėtojimas priklauso nuo 
informacijos ir ryšių technologijų naujoviško naudojimo. Todėl reikia šias technologijas 
įtraukti į šio reglamento 30 straipsnį. 

Pakeitimas 6

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

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 arba didesnė už 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. fr

Pagrindimas

Žr. 2 pakeitimo pakeitimą.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Nors nauji iššūkiai ir Komisijos nustatytos naujos priemonės yra svarbios, neatrodo, kad būtų 
pagrįsta šiems tikslams skirti visas pajamas iš papildomo moduliavimo.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 10 punkto a a papunktis (naujas) 
Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005
Priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) 1 eilutė pakeičiama taip:

22 
straipsnio 2 
dalis

Parama 
įsikūrimui 
(*)

75 000

(*) Parama įsikūrimui gali būti skiriama mokant 
ne didesnę kaip 50 000 EUR vienkartinę išmoką 
arba mokant palūkanų subsidiją, kurios 
kapitalizuota vertė negali viršyti 50 000 EUR. 
Kartu sudėta abiejų rūšių parama negali viršyti 
75 000 EUR.

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į jaunų ūkininkų sunkumus įsikurti, būtina padidinti didžiausią paramos sumą.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas. II priedas. Prioritetinė sritis: atsinaujinanti energija. 4 a eilutė (nauja)

Pakeitimas

Atliekų tvarkymo ir įrangos antrinio 
panaudojimo gerinimas

26 straipsnis. Žemės 
ūkio valdų 
modernizavimas

53 straipsnis. Ne 
žemės ūkio veiklos 
įvairinimas

Atliekų mažinimas ir 
iškastinio kuro keitimas 
kitu kuru 
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54 straipsnis. Parama 
verslo kūrimui ir 
plėtrai

56 straipsnis. 
Pagrindinės paslaugos 
ekonomikai ir kaimo 
gyventojams

Or. fr

Pagrindimas

Atliekų tvarkymas ir antrinis panaudojimas gali padėti plėtoti prioritetinę sritį 
„Atsinaujinanti energija“.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas. II priedas. Prioritetinė sritis: atsinaujinanti energija. 4 b eilutė (nauja)

Pakeitimas

Saulės, vėjo, geoterminės energijos 
gamyba bei naudojimas ir šilumos 
kogeneracija  

26 straipsnis. Žemės 
ūkio valdų 
modernizavimas

53 straipsnis. Ne 
žemės ūkio veiklos 
įvairinimas

54 straipsnis. Parama 
verslo kūrimui ir 
plėtrai

56 straipsnis. 
Pagrindinės paslaugos 
ekonomikai ir kaimo 
gyventojams

Iškastinio kuro keitimas 
kitu kuru 

Or. fr

Pagrindimas

Vadinamieji ne žemės ūkio atsinaujinančios energijos šaltiniai padeda pakeisti iškastinį kurą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
Priedas. II priedas. Prioritetinė sritis: vandentvarka. 1 a eilutė (nauja)

Pakeitimas

Potvynių rizikos valdymas 39 straipsnis. Agrarinės 
aplinkosaugos išmokos

41 straipsnis. 
Negamybinės 
investicijos

Vandentvarkos pajėgumų 
gerinimas įvykus 
potvyniams

Or. fr

Pagrindimas

Vandentvarka turėtų apimti prevencines priemones, taip pat ir kiekiniu požiūriu.
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