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Pakeitimas 42
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Kad mažosioms Egėjo jūros saloms 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į paramos programą reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas 
bei vietinės žemės ūkio produktų gamybos 
išsaugojimas ir plėtojimas. Reikėtų 
suvienodinti planavimo lygmenį, o 
Komisijos ir valstybės narės partnerystę 
susisteminti.

(4) Kad mažosioms Egėjo jūros saloms 
taikomos tvarkos siekiai būtų geriau 
įgyvendinti, į paramos programą reikėtų 
įtraukti priemones, kuriomis būtų 
užtikrintas žemės ūkio produktų tiekimas 
bei vietinės žemės ūkio produktų gamybos 
išsaugojimas ir plėtojimas. Reikėtų 
suvienodinti planavimo lygmenį, o 
Komisijos ir valstybės narės partnerystę 
susisteminti. Komisija turėtų padėti rengti 
paramos programas, keisdamasi geriausia 
patirtimi ir nustatydama suderintą 
rodiklių sistemą programų įgyvendinimui 
stebėti.

Or. lt

Pakeitimas 43
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Mažųjų Egėjo jūros salų patiriamos 
problemos dar padidėja dėl šių salų 
mažumo. Kad numatytos priemonės būtų 
veiksmingos, jos turėtų būti taikomos tik 
mažosioms saloms.

(7) Mažųjų Egėjo jūros salų patiriamos 
problemos dar padidėja dėl šių salų 
mažumo. Kad numatytos priemonės būtų 
veiksmingos, jos turėtų būti taikomos tik 
mažosioms saloms, turinčioms atokiausių 
regionų statusą.

Or. lt
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Pakeitimas 44
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas mažosiose Egėjo jūros salose ir 
sumažinti dėl jų nutolimo ir atokumo 
susidarančias papildomas išlaidas, kartu 
išlaikant Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos produktų tiekimui į 
mažąsias Egėjo jūros salas. Teikiant tokią 
pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas vežimo į mažąsias Egėjo jūros 
salas išlaidas ir, jei tai yra žemės ūkyje 
naudojami ir perdirbimui skirti produktai, į 
papildomas išlaidas, atsirandančias dėl salų 
atokumo ir mažumo.

(8) Kad būtų pasiektas tikslas sumažinti 
kainas mažosiose Egėjo jūros salose ir 
sumažinti dėl jų nutolimo ir atokumo 
susidarančias papildomas išlaidas, kartu 
išlaikant Sąjungos produktų 
konkurencingumą, pagalba turėtų būti 
teikiama Sąjungos produktų tiekimui į 
mažąsias Egėjo jūros salas. Teikiant tokią 
pagalbą turėtų būti atsižvelgiama į 
papildomas vežimo į mažąsias Egėjo jūros 
salas išlaidas, taikomas eksporto į 
trečiąsias šalis kainas ir, jei tai yra žemės 
ūkyje naudojami ir perdirbimui skirti 
produktai, į papildomas išlaidas, 
atsirandančias dėl salų atokumo ir 
mažumo.

Or. lt

Pakeitimas 45
Marit Paulsen, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Kad būtų išvengta spekuliacijų, kurios 
pakenktų galutiniams mažųjų Egėjo jūros 
salų vartotojams, reikėtų patikslinti, kad 
speciali tiekimo tvarka gali būti taikoma 
tik geros kokybės ir tinkamiems parduoti 
produktams.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 46
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 
nustatyta Sąjungos politika, skirta padėti 
vietos gamybai mažosiose Egėjo jūros 
salose, buvo taikoma daugeliui produktų ir 
tų produktų gamybos, prekybos jais ar jų 
perdirbimo priemonių. Šios priemonės 
buvo veiksmingos ir užtikrino žemės ūkio 
veiklos tęstinumą bei plėtrą. Sąjunga turėtų 
ir toliau remti tokią gamybą – pagrindinį 
veiksnį užtikrinant aplinkos, socialinę ir 
ekonominę pusiausvyrą mažosiose Egėjo 
jūros salose. Patirtis rodo, kad, kaip ir 
kaimo plėtros politikos atveju, glaudesnė 
partnerystė su vietos valdžios 
institucijomis gali padėti tikslingiau spręsti 
konkrečias atitinkamų salų problemas. 
Todėl parama vietos gamybai ir toliau 
turėtų būti teikiama pagal paramos 
programą, kuri pirmą kartą nustatyta 
Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006.

(14) reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 
nustatyta Sąjungos politika, skirta padėti 
vietos gamybai mažosiose Egėjo jūros 
salose, buvo taikoma daugeliui produktų ir 
tų produktų gamybos, prekybos jais ar jų 
perdirbimo priemonių. Šios priemonės 
buvo veiksmingos ir užtikrino žemės ūkio 
veiklos tęstinumą bei plėtrą. Sąjunga turėtų 
ir toliau remti tokią gamybą – pagrindinį 
veiksnį užtikrinant aplinkos, socialinę ir 
ekonominę pusiausvyrą mažosiose Egėjo 
jūros salose. Patirtis rodo, kad, kaip ir 
kaimo plėtros politikos atveju, glaudesnė 
partnerystė su vietos valdžios 
institucijomis gali padėti tikslingiau spręsti 
konkrečias atitinkamų salų problemas. 
Todėl parama vietos gamybai ir toliau 
turėtų būti teikiama pagal paramos 
programą, kuri pirmą kartą nustatyta 
Reglamentu (EB) Nr. 1405/2006 ir kuri 
yra veiksmingas specialios pagalbos 
teikimo tvarkos nustatymo mažosioms 
Sicilijos saloms, kurių aplinkos ir 
socialinės bei ekonominės sąlygos 
panašios į mažųjų Egėjo jūros salų 
sąlygas, modelis; 

Or. it

Pakeitimas 47
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) turėtų būti apibrėžti pagrindiniai 
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paramos programos principai siekiant 
nustatyti specialią žaliavinių ir perdirbtų 
žemės ūkio produktų vežimo iš salų 
tvarką; 

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti teikiama parama žaliavinių ir perdirbtų žemės ūkio produktų vežimui iš mažųjų 
Egėjo jūros salų, kurios kenčia dėl dvejopos konkurencijos atžvilgiu nepalankios padėties, nes 
žaliavų ir vežimo kainos yra aukštos. Rekomendacijoje vadovaujamasi reglamento nuostatose, 
kuriomis siekiama kompensuoti konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį dėl didesnių 
žaliavų tiekimo į salas išlaidų, pateikta argumentacija. 

Pakeitimas 48
Spyros Danellis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Paramos programoje gali būti 
numatytos studijų finansavimo, 
demonstravimo projektų, mokymo ir 
techninės pagalbos priemonės.

(16) siekiant užtikrinti paramos 
programos įgyvendinamumą, ateityje turi 
būti leidžiama subsidijas susieti su 
gamyba;

Or. el

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad paramos programa būtų naudojama kuo veiksmingiau, ir atsižvelgiant 
į ribotas viešojo finansavimo galimybes būtina subsidijas susieti su gamyba. Taip pat esama 
kitų programų, pagal kurias galima bendrai finansuoti tyrimus, demonstravimo projektus, 
mokymo ir techninės pagalbos priemones.

Pakeitimas 49
Spyros Danellis

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Mažųjų Egėjo jūros salų ūkininkai 
turėtų būti skatinami tiekti kokybiškus 
produktus, o prekyba jais turėtų būti 
palengvinama.

(17) mažųjų Egėjo jūros salų ūkininkai 
turėtų būti skatinami tiekti kokybiškus 
produktus maksimaliai panaudodami 
vietos genetinę ir dauginamąją medžiagą, 
o prekyba jais turėtų būti palengvinama, 
ypač vietos lygmeniu, pasinaudojant 
galimybėmis, kurias teikia kitų sektorių, 
pvz., turizmo, vystymas;

Or. el

Pakeitimas 50
Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) reikėtų pabrėžti kultūros paveldo, 
kuris pasireiškia fizinėmis ir tradicinėmis 
žemės ūkio gamybos metodų 
charakteristikomis, išsaugojimą;

Or. en

Pakeitimas 51
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant sušvelninti konkrečias 
ūkininkavimo mažosiose Egėjo jūros 
salose kliūtis, atsirandančias dėl jų 
izoliuotumo, atokumo, nutolimo, mažumo, 
kalnuotumo, klimato ir ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų, 
gali būti taikoma nuostata, leidžianti 
nukrypti nuo Komisijos nuoseklios 

(18) siekiant sušvelninti konkrečias 
ūkininkavimo mažosiose Egėjo jūros 
salose kliūtis, atsirandančias dėl jų 
izoliuotumo, atokumo, nutolimo, mažumo, 
kalnuotumo, klimato ir ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų, 
gali būti taikoma nuostata, leidžianti 
nukrypti nuo Komisijos nuoseklios 
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politikos neleisti teikti valstybės veiklos 
pagalbos Sutarties I priede išvardytų žemės 
ūkio produktų gamybai, perdirbimui ir
prekybai jais.

politikos neleisti teikti valstybės veiklos 
pagalbos Sutarties I priede išvardytų žemės 
ūkio produktų gamybai, perdirbimui,
prekybai jais ir jų vežimui;

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti teikiama parama žaliavinių ir perdirbtų žemės ūkio produktų vežimui iš mažųjų 
Egėjo jūros salų, kurios kenčia dėl dvejopos konkurencijos atžvilgiu nepalankios padėties, nes 
žaliavų ir vežimo kainos yra aukštos. Rekomendacijoje vadovaujamasi reglamento nuostatose, 
kuriomis siekiama kompensuoti konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį dėl didesnių 
žaliavų tiekimo į salas išlaidų, pateikta argumentacija. 

Pakeitimas 52
Marit Paulsen, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Siekiant sušvelninti konkrečias 
ūkininkavimo mažosiose Egėjo jūros 
salose kliūtis, atsirandančias dėl jų 
izoliuotumo, atokumo, nutolimo, mažumo, 
kalnuotumo, klimato ir ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų, 
gali būti taikoma nuostata, leidžianti 
nukrypti nuo Komisijos nuoseklios 
politikos neleisti teikti valstybės veiklos 
pagalbos Sutarties I priede išvardytų žemės 
ūkio produktų gamybai, perdirbimui ir 
prekybai jais.

(18) siekiant sušvelninti konkrečias 
ūkininkavimo mažosiose Egėjo jūros 
salose kliūtis, atsirandančias dėl jų 
atokumo, izoliuotumo ir nutolimo, 
mažumo, kalnuotumo, klimato,
ekonominės priklausomybės nuo 
nedaugelio produktų ir atokumą nuo 
rinkų, gali būti taikoma nuostata, leidžianti 
nukrypti nuo Komisijos nuoseklios 
politikos neleisti teikti valstybės veiklos 
pagalbos Sutarties I priede išvardytų žemės 
ūkio produktų gamybai, perdirbimui ir 
prekybai jais;

Or. en

Pakeitimas 53
Spyros Danellis
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Nuo 2007 m. būtiniausių produktų 
poreikis mažosiose Egėjo jūros salose dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
demografinių priežasčių išaugo. Todėl 
reikėtų padidinti biudžeto dalį, kurią 
Graikija gali naudoti specialiai tiekimo į 
mažąsias Egėjo jūros salas tvarkai.

(20) nuo 2007 m. būtiniausių produktų 
poreikis mažosiose Egėjo jūros salose dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus, 
pirminio sektoriaus atsisakymo dėl 
pernelyg didelių gamybos sąnaudų ir 
turizmo ir demografinių priežasčių išaugo. 
Todėl reikėtų padidinti biudžeto dalį, kurią 
Graikija gali naudoti specialiai tiekimo į 
mažąsias Egėjo jūros salas tvarkai. Tačiau 
didinama neturėtų būti lėšų, skirtų 
stiprinti vietos žemės ūkio produktų 
gamybą, sąskaita, o didinama turėtų būti 
kartu didinant šių produktų gamybai 
skatinti skirtas lėšas;

Or. el

Pakeitimas 54
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Nuo 2007 m. būtiniausių produktų 
poreikis mažosiose Egėjo jūros salose dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
demografinių priežasčių išaugo. Todėl 
reikėtų padidinti biudžeto dalį, kurią
Graikija gali naudoti specialiai tiekimo į 
mažąsias Egėjo jūros salas tvarkai.

(20) Nuo 2007 m. būtiniausių produktų 
poreikis mažosiose Egėjo jūros salose dėl 
padidėjusio naminių gyvulių skaičiaus ir 
demografinių priežasčių išaugo. Todėl 
reikėtų proporcingai padidinti biudžeto 
dalį, kurią Graikija gali naudoti specialiai 
tiekimo į mažąsias Egėjo jūros salas 
tvarkai.

Or. lt

Pakeitimas 55
Spyros Danellis
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) vėliausiai iki 2016 m. gruodžio 31 d. 
Komisija turi pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai bendrą ataskaitą 
apie priemonių, kurių buvo imtasi 
įgyvendinant šį reglamentą, poveikį ir 
prireikus pateikti tinkamų rekomendacijų. 
Komisija turi atitinkamai ištirti šias 
rekomendacijas siekdama užtikrinti, kad į 
jas būtų įtraukta tvari vystymosi programa 
atsižvelgiant į mažųjų Egėjo jūros salų 
kultūros paveldą ir aplinkos svarbą ir 
klausimus bei problemas, kurios kyla dėl 
ypatingos salų geografinės padėties ir 
aplinkos, taip pat neteisėtos migracijos 
padidėjimo;

Or. el

Pakeitimas 56
Marit Paulsen, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos konkrečios 
žemės ūkio priemonės, skirtos sumažinti 
sunkumus, kurie kyla dėl mažųjų Egėjo 
jūros salų (toliau – mažosios salos) 
izoliuotumo, nutolimo, atokumo ir 
mažumo.

1. Šiuo reglamentu nustatomos konkrečios 
žemės ūkio priemonės, skirtos sumažinti 
sunkumus, kurie kyla dėl mažųjų Egėjo 
jūros salų (toliau – mažosios salos) 
izoliuotumo, nutolimo, atokumo, atokumo 
nuo rinkų ir mažumo.

Or. en

Pakeitimas 57
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) išsaugoti ir plėtoti mažųjų salų žemės 
ūkio veiklą, įskaitant vietinių produktų 
gamybą, perdirbimą ir prekybą jais.

b) išsaugoti ir plėtoti mažųjų salų žemės 
ūkio veiklą, įskaitant vietinių žaliavinių ir 
perdirbtų produktų gamybą, perdirbimą, 
prekybą jais ir jų vežimą.

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti teikiama parama žaliavinių ir perdirbtų žemės ūkio produktų vežimui iš mažųjų 
Egėjo jūros salų, kurios kenčia dėl dvejopos konkurencijos atžvilgiu nepalankios padėties, nes 
žaliavų ir vežimo kainos yra aukštos. Rekomendacijoje vadovaujamasi reglamento nuostatose, 
kuriomis siekiama kompensuoti konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį dėl didesnių 
žaliavų tiekimo į salas išlaidų, pateikta argumentacija. 

Pakeitimas 58
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Į programą gali būti įtrauktos mažųjų 
salų žemės ūkio produktų gamybos, 
perdirbimo ar prekybos paramos 
priemonės.

4. Į programą gali būti įtrauktos mažųjų 
salų žaliavinių ir perdirbtų žemės ūkio 
produktų gamybos, perdirbimo, prekybos 
ir vežimo paramos priemonės.

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti teikiama parama žaliavinių ir perdirbtų žemės ūkio produktų vežimui iš mažųjų 
Egėjo jūros salų, kurios kenčia dėl dvejopos konkurencijos atžvilgiu nepalankios padėties, nes 
žaliavų ir vežimo kainos yra aukštos. Rekomendacijoje vadovaujamasi reglamento nuostatose, 
kuriomis siekiama kompensuoti konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį dėl didesnių 
žaliavų tiekimo į salas išlaidų, pateikta argumentacija. 

Pakeitimas 59
Georgios Papastamkos
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad būtų remiama prekyba produktais už 
jų gamybos regiono ribų, Komisija 
deleguotuoju teisės aktu gali patvirtinti 
prekybai skiriamos pagalbos sumos 
nustatymo sąlygas ir, esant reikalui, 
didžiausią kiekį, kuriam ši pagalba gali būti 
taikoma.

Kad būtų remiama prekyba žaliaviniais ir 
perdirbtais produktais už jų gamybos 
regiono ribų ir jų vežimas, Komisija 
deleguotuoju teisės aktu gali patvirtinti 
prekybai ir vežimui skiriamos pagalbos 
sumos nustatymo sąlygas ir, esant reikalui, 
didžiausią kiekį, kuriam ši pagalba gali būti 
taikoma.

Or. el

Pagrindimas

Turėtų būti teikiama parama žaliavinių ir perdirbtų žemės ūkio produktų vežimui iš mažųjų 
Egėjo jūros salų, kurios kenčia dėl dvejopos konkurencijos atžvilgiu nepalankios padėties, nes 
žaliavų ir vežimo kainos yra aukštos. Rekomendacijoje vadovaujamasi reglamento nuostatose, 
kuriomis siekiama kompensuoti konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį dėl didesnių 
žaliavų tiekimo į salas išlaidų, pateikta argumentacija. 

Pakeitimas 60
Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi Sutarties 108 
straipsniu, gali leisti teikti veiklos pagalbą 
Sutarties I priede nurodytiems žemės ūkio 
produktams, kuriems taikomi Sutarties 
107, 108 ir 109 straipsniai, šių produktų 
gamybos, perdirbimo ir prekybos 
sektoriuose, siekiant sumažinti konkrečias 
ūkininkavimo mažosiose salose kliūtis, 
atsirandančias dėl jų izoliuotumo, 
nutolimo, atokumo, mažumo, kalnuotumo, 
klimato sąlygų ir ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų.

1. Komisija, remdamasi Sutarties 108 
straipsniu, gali leisti teikti veiklos pagalbą 
Sutarties I priede nurodytiems žemės ūkio 
produktams, kuriems taikomi Sutarties 
107, 108 ir 109 straipsniai, šių produktų 
gamybos, perdirbimo, prekybos ir vežimo 
sektoriuose, siekiant sumažinti konkrečias 
ūkininkavimo mažosiose salose kliūtis, 
atsirandančias dėl jų izoliuotumo, 
nutolimo, atokumo, mažumo, kalnuotumo, 
klimato sąlygų ir ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų.

Or. el
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Pagrindimas

Turėtų būti teikiama parama žaliavinių ir perdirbtų žemės ūkio produktų vežimui iš mažųjų 
Egėjo jūros salų, kurios kenčia dėl dvejopos konkurencijos atžvilgiu nepalankios padėties, nes 
žaliavų ir vežimo kainos yra aukštos. Rekomendacijoje vadovaujamasi reglamento nuostatose, 
kuriomis siekiama kompensuoti konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį dėl didesnių 
žaliavų tiekimo į salas išlaidų, pateikta argumentacija. 

Pakeitimas 61
Marit Paulsen, Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, remdamasi Sutarties 108 
straipsniu, gali leisti teikti veiklos pagalbą 
Sutarties I priede nurodytiems žemės ūkio 
produktams, kuriems taikomi Sutarties 
107, 108 ir 109 straipsniai, šių produktų 
gamybos, perdirbimo ir prekybos 
sektoriuose, siekiant sumažinti konkrečias 
ūkininkavimo mažosiose salose kliūtis, 
atsirandančias dėl jų izoliuotumo, 
nutolimo, atokumo, mažumo, kalnuotumo, 
klimato sąlygų ir ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų.

1. Komisija, remdamasi Sutarties 108 
straipsniu, gali leisti teikti veiklos pagalbą 
Sutarties I priede nurodytiems žemės ūkio 
produktams, kuriems taikomi Sutarties 
107, 108 ir 109 straipsniai, šių produktų 
gamybos, perdirbimo ir prekybos 
sektoriuose, siekiant sumažinti konkrečias 
ūkininkavimo mažosiose salose kliūtis, 
atsirandančias dėl jų izoliuotumo, 
nutolimo, atokumo, mažumo, kalnuotumo, 
klimato sąlygų ir ekonominės 
priklausomybės nuo nedaugelio produktų 
bei jų atokumo nuo rinkų.

Or. en


