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Pakeitimas 74
Britta Reimers

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. per pirmąjį svarstymą priima toliau 
pateiktą poziciją;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. de

Pagrindimas

Ir ūkininkams, ir vartotojams laisvoje ir į rinką orientuotoje Europoje būtų geriau, jei žemės 
ūkis būtų laisvas nuo finansinės „šalies auklės“ pobūdžio priklausomybės. Deja, Komisija 
savo pasiūlyme nesiima veiksmų šiam tikslui siekti ir subsidijoms sistemingai panaikinti.
Vietoj to plečiama esama tvarka, kuriama daugiau biurokratizmo, dėl kurio pareiškėjai ir 
valstybės narės patiria daugiau išlaidų.

Pakeitimas 75
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos įvairių 
lygių konkurencingumu (vietiniu, 
regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu) ir
ūkių perspektyvumu, maisto grandinės 
organizavimu ir rizikos valdymu žemės 
ūkyje, nuo žemės ūkio ir miškininkystės 
priklausančių ekosistemų atkūrimu, 
išsaugojimu ir stiprinimu, efektyviu 
išteklių naudojimu ir perėjimu prie mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
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pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

ekonomikos žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose, taip pat su 
socialinės įtraukties skatinimu, skurdo 
mažinimu ir ekonomine kaimo vietovių 
plėtra. Be to, aiški pirmenybė turi būti 
teikiama ūkininkų, įmonių ir kaimo 
plėtros tinklų bendradarbiavimo ir bendrų 
veiksmų skatinimui siekiant užtikrinti 
ilgalaikį ūkininkavimo ir kaimo vietovių 
klestėjimą ir tvarumą. Nustatant prioritetus 
turi būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

Or. en

Pakeitimas 76
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
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apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, gyvūnų gerovės 
gerinimu, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla, 
taip pat skatinant kaimo ir miesto vietovių 
ryšius siekiant geresnės maistinių 
medžiagų grandinės. Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetas, susijęs su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse 
turėtų būti taikomas horizontaliai su kitais 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetais;

Or. en
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Pakeitimas 77
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos, klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus, taip pat turi būti siekiama suteikti 
kaimo gyventojams paskatą neemigruoti.
Klimato kaitos švelninimo veiksmais turėtų 
būti siekiama tiek sumažinti išmetamų 
teršalų kiekį pagrindinėse žemės ūkio ir 
miškininkystės veiklos srityse, kaip antai 
gyvulininkystės produkcijos ir trąšų 
naudojimo, tiek išsaugoti anglies dioksido 
absorbentus ir didinti anglies dioksido 
sekvestraciją pasirenkant tinkamą žemės 
naudojimo būdą, keičiant žemės naudojimo 
paskirtį ir užsiimant miškininkystės 
sektoriaus veikla. Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetas, susijęs su žinių perteikimu ir 
inovacijomis žemės ūkio ir miškininkystės 



AM\903101LT.doc 7/163 PE489.640v01-00

LT

su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

srityse, tolesnėse su žemės ūkio veikla 
susijusiose srityse bei socialinėje srityje ir 
kaimo vietovėse turėtų būti taikomas 
horizontaliai su kitais Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetais;

Or. de

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti įmanoma išplėsti konsultavimo paslaugas, susijusias su iš žemės ūkio 
veiklos kilusios veiklos vystymusi ir plėtra, pvz., tiesioginę žemės ūkio produktų rinkodarą ir 
kaimo turizmą, taip pat į rinką orientuotas socialines paslaugas, pvz., pagyvenusių žmonių ir 
vaikų priežiūrą.

Pakeitimas 78
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, James Nicholson, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu,
saugos priemonėmis ir didesniu 
informuotumu apie ūkių saugumą; maisto 
grandinės organizavimu ir rizikos valdymu 
žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
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inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

Or. en

Pakeitimas 79
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu, 
trumpomis tiekimo grandinėmis ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 



AM\903101LT.doc 9/163 PE489.640v01-00

LT

technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla, 
skatinant ūkininkus ir miškų turėtojus už 
jų teikiamas paslaugas ir už tai, kad jie 
tenkina viešąjį interesą. Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetas, susijęs su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse 
turėtų būti taikomas horizontaliai su kitais 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetais;

Or. it

Pakeitimas 80
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
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apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu, 
trumpomis tiekimo grandinėmis ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

Or. it

Pakeitimas 81
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu,
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu
ir maisto grandinės organizavimu, nuo 
žemės ūkio ir miškininkystės priklausančių 
ekosistemų atkūrimu, išsaugojimu ir 
stiprinimu, efektyviu išteklių naudojimu ir 
perėjimu prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla.
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;
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Or. en

Pakeitimas 82
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjungos kaimo plėtros prioritetai 
turėtų būti įgyvendinami atsižvelgiant į 
darnų vystymąsi ir Sąjungos paramą siekį 
apsaugoti ir pagerinti aplinką, kaip 
nustatyta Sutarties 11 ir 19 straipsniuose, 
vadovaujantis principu „teršėjas moka“.
Valstybės narės, naudodamos Komisijos 
priimtą metodiką, turėtų teikti informaciją 
apie paramą klimato kaitos prevencijos
tikslams, kuri derinama su užmoju šiam 
tikslui skirti mažiausiai 20 proc.

(6) Sąjungos kaimo plėtros prioritetai 
turėtų būti įgyvendinami atsižvelgiant į 
darnų vystymąsi ir Sąjungos paramą siekį 
apsaugoti ir pagerinti aplinką, kaip 
nustatyta Sutarties 11 ir 19 straipsniuose, 
vadovaujantis principu „teršėjas moka“.
Valstybės narės turėtų teikti informaciją 
apie tai, kaip jos įgyvendins biologinės 
įvairovės strategiją ir klimato kaitos 
prevencijos tikslus, atsižvelgdamos į 
užmojį šiam tikslui skirti mažiausiai 
20 proc. Sąjungos biudžeto ir naudodamos 
Komisijos priimtą metodiką;

Or. en

Pakeitimas 83
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjungos kaimo plėtros prioritetai 
turėtų būti įgyvendinami atsižvelgiant į
darnų vystymąsi ir Sąjungos paramą siekį
apsaugoti ir pagerinti aplinką, kaip 
nustatyta Sutarties 11 ir 19 straipsniuose, 
vadovaujantis principu „teršėjas moka“.
Valstybės narės, naudodamos Komisijos 
priimtą metodiką, turėtų teikti informaciją 
apie paramą klimato kaitos prevencijos 
tikslams, kuri derinama su užmoju šiam 

(6) Sąjungos kaimo plėtros prioritetai 
turėtų būti įgyvendinami laikantis tvarios 
plėtros principų ir atsižvelgiant į Sąjungos 
paramą siekiant apsaugoti ir pagerinti 
aplinką, kaip nustatyta Sutarties 11 ir 
19 straipsniuose, vadovaujantis principu
„teršėjas moka“ ir požiūriu, kad reikia 
skatinti visus, kas prisideda prie 
tobulinimo. Valstybės narės, naudodamos 
Komisijos priimtą metodiką, turėtų teikti 
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tikslui skirti mažiausiai 20 proc. informaciją apie paramą klimato kaitos 
prevencijos tikslams, kuri derinama su 
užmoju šiam tikslui skirti mažiausiai 
20 proc.

Or. it

Pakeitimas 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programos būtų pradėtos įgyvendinti 
nedelsiant ir įgyvendinamos veiksmingai, 
parama EŽŪFKP lėšomis turėtų būti 
grindžiama patikimos administracinės 
sistemos sąlygomis. Todėl valstybės narės 
turėtų įvertinti atitiktį tam tikroms ex ante 
sąlygomis. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti bendrą nacionalinę visos jos 
teritorijos kaimo plėtros programą arba
regioninių programų rinkinį. Kiekvienoje 
programoje turėtų būti nustatyta su 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetais 
susijusių tikslų įgyvendinimo strategija ir 
priemonių rinkinys. Programavimas turėtų 
atitikti Sąjungos kaimo plėtros prioritetus, 
būti pritaikytas pagal nacionalines 
aplinkybes ir papildyti kitas Sąjungos 
politikos sritis, visų pirma žemės ūkio 
produktų rinkos politiką, sanglaudos 
politiką ir bendrą žuvininkystės politiką.
Valstybės narės, kurios pasirenka parengti 
regioninių programų rinkinį, taip pat turėtų 
galėti parengti nacionalinę sistemą, kuriai 
nebūtų atskirai skiriama biudžeto lėšų, bet 
kuria būtų siekiama palengvinti regionų 
veiklos koordinavimą ir spręsti 
nacionalines problemas;

(8) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programos būtų pradėtos įgyvendinti 
nedelsiant ir būtų įgyvendinamos 
veiksmingai, parama EŽŪFKP lėšomis 
turėtų būti grindžiama patikimos 
administracinės sistemos sąlygomis. Todėl 
valstybės narės turėtų įvertinti atitiktį tam 
tikroms ex ante sąlygomis. Kiekviena 
valstybė narė turėtų parengti bendrą 
nacionalinę visos jos teritorijos kaimo 
plėtros programą, regioninių programų
rinkinį, arba ir nacionalinę programą, ir 
regioninių programų rinkinį. Jei valstybė 
narė pateikia ir nacionalinę programą, ir 
regioninių programų rinkinį, priemonės 
arba veiksmų tipai turėtų būti planuojami 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu.  
Kiekvienoje programoje turėtų būti 
nustatyta su Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais susijusių tikslų įgyvendinimo 
strategija ir priemonių rinkinys.
Programavimas turėtų atitikti Sąjungos 
kaimo plėtros prioritetus, būti pritaikytas 
pagal nacionalines aplinkybes ir papildyti 
kitas Sąjungos politikos sritis, visų pirma 
žemės ūkio produktų rinkos politiką, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Valstybės narės, kurios pasirenka 
parengti regioninių programų rinkinį, taip 
pat turėtų galėti parengti nacionalinę 
sistemą, kuriai nebūtų atskirai skiriama 
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biudžeto lėšų, bet kuria būtų siekiama 
palengvinti regionų veiklos koordinavimą 
ir spręsti nacionalines problemas. Jei 
valstybė narė pateikia ir nacionalinę 
programą, ir regioninių programų 
rinkinį, į nacionalinę sistemą turėtų būti 
įtraukti šioms programoms bendri 
elementai, kurie užtikrintų programų 
suderinamumą;

Or. es

Pagrindimas

Daug regionų turinčios valstybės narės, kurios pateikia regionines programas, turi turėti 
nacionalinę programą, jei ta pati priemonė įgyvendinama keliuose regionuose.

Pakeitimas 85
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programos būtų pradėtos įgyvendinti 
nedelsiant ir įgyvendinamos veiksmingai, 
parama EŽŪFKP lėšomis turėtų būti 
grindžiama patikimos administracinės 
sistemos sąlygomis. Todėl valstybės narės 
turėtų įvertinti atitiktį tam tikroms ex ante 
sąlygomis. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti bendrą nacionalinę visos jos
teritorijos kaimo plėtros programą arba
regioninių programų rinkinį. Kiekvienoje 
programoje turėtų būti nustatyta su 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetais 
susijusių tikslų įgyvendinimo strategija ir 
priemonių rinkinys. Programavimas turėtų 
atitikti Sąjungos kaimo plėtros prioritetus, 
būti pritaikytas pagal nacionalines 
aplinkybes ir papildyti kitas Sąjungos 
politikos sritis, visų pirma žemės ūkio 
produktų rinkos politiką, sanglaudos 

(8) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programos būtų pradėtos įgyvendinti 
nedelsiant ir įgyvendinamos veiksmingai, 
parama EŽŪFKP lėšomis turėtų būti 
grindžiama patikimos administracinės 
sistemos sąlygomis. Todėl valstybės narės 
turėtų įvertinti atitiktį tam tikroms ex ante
sąlygomis. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti bendrą nacionalinę visos jos 
teritorijos kaimo plėtros programą,
regioninių programų rinkinį, arba ir 
nacionalinę programą, ir regioninių 
programų rinkinį. Jei valstybė narė 
pateikia ir nacionalinę programą, ir 
regioninių programų rinkinį, priemonės 
arba veiksmų tipai turėtų būti planuojami 
nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu.  
Kiekvienoje programoje turėtų būti 
nustatyta su Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais susijusių tikslų įgyvendinimo 
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politiką ir bendrą žuvininkystės politiką.
Valstybės narės, kurios pasirenka parengti 
regioninių programų rinkinį, taip pat turėtų 
galėti parengti nacionalinę sistemą, kuriai 
nebūtų atskirai skiriama biudžeto lėšų, bet 
kuria būtų siekiama palengvinti regionų 
veiklos koordinavimą ir spręsti 
nacionalines problemas;

strategija ir priemonių rinkinys.
Programavimas turėtų atitikti Sąjungos 
kaimo plėtros prioritetus, būti pritaikytas 
pagal nacionalines aplinkybes ir papildyti 
kitas Sąjungos politikos sritis, visų pirma 
žemės ūkio produktų rinkos politiką, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Valstybės narės, kurios pasirenka 
parengti regioninių programų rinkinį, taip 
pat turėtų galėti parengti nacionalinę 
sistemą, kuriai nebūtų atskirai skiriama 
biudžeto lėšų, bet kuria būtų siekiama 
palengvinti regionų veiklos koordinavimą 
ir spręsti nacionalines problemas. Jei 
valstybė narė pateikia ir nacionalinę 
programą, ir regioninių programų 
rinkinį, į nacionalinę sistemą turėtų būti 
įtraukti šioms programoms bendri 
elementai, kurie užtikrintų programų 
suderinamumą;

Or. es

Pagrindimas

Kalbant apie daug regionų turinčias valstybes nares, kurios pateikė regionines programas, 
remiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpio patirtimi galima teigti, kad esama 
konkrečių veiksmų, kurie neturėtų būti įtraukti į regionines programas, kadangi jie apima 
didesnę nei atskiras regionas teritoriją. Taip yra tais atvejais, kai veikla susijusi su 
tarpregioniniu bendradarbiavimu. Todėl valstybės narės turi parengti nacionalinę programą, 
jei jos įgyvendina tas pačias priemones keliuose regionuose.

Pakeitimas 86
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programos būtų pradėtos įgyvendinti 
nedelsiant ir įgyvendinamos veiksmingai, 
parama EŽŪFKP lėšomis turėtų būti 
grindžiama patikimos administracinės 
sistemos sąlygomis. Todėl valstybės narės 

(8) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programos būtų pradėtos įgyvendinti 
nedelsiant ir įgyvendinamos veiksmingai, 
parama EŽŪFKP lėšomis turėtų būti 
grindžiama patikimos administracinės 
sistemos sąlygomis. Todėl valstybės narės 
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turėtų įvertinti atitiktį tam tikroms ex ante 
sąlygomis. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti bendrą nacionalinę visos jos 
teritorijos kaimo plėtros programą arba 
regioninių programų rinkinį. Kiekvienoje 
programoje turėtų būti nustatyta su 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetais 
susijusių tikslų įgyvendinimo strategija ir 
priemonių rinkinys. Programavimas turėtų 
atitikti Sąjungos kaimo plėtros prioritetus, 
būti pritaikytas pagal nacionalines 
aplinkybes ir papildyti kitas Sąjungos 
politikos sritis, visų pirma žemės ūkio 
produktų rinkos politiką, sanglaudos 
politiką ir bendrą žuvininkystės politiką.
Valstybės narės, kurios pasirenka parengti 
regioninių programų rinkinį, taip pat turėtų 
galėti parengti nacionalinę sistemą, kuriai 
nebūtų atskirai skiriama biudžeto lėšų, bet 
kuria būtų siekiama palengvinti regionų 
veiklos koordinavimą ir spręsti 
nacionalines problemas;

turėtų įvertinti atitiktį tam tikroms ex ante 
sąlygomis. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti bendrą nacionalinę visos jos 
teritorijos kaimo plėtros programą arba 
regioninių programų rinkinį ir užtikrinti, 
kad menkai atstovaujamos grupės, visų 
pirma moterys, galėtų atlikti savo teisėtą 
vaidmenį įstaigose, kuriose kuriamos šios 
plėtros programos, ir pasiekti, kad vietos 
plėtros strategijose būtų tinkamai 
atsižvelgiama į jų poreikius. Kiekvienoje 
programoje turėtų būti nustatyta su 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetais 
susijusių tikslų įgyvendinimo strategija ir 
priemonių rinkinys. Programavimas turėtų 
atitikti Sąjungos kaimo plėtros prioritetus, 
būti pritaikytas pagal nacionalines 
aplinkybes ir papildyti kitas Sąjungos 
politikos sritis, visų pirma žemės ūkio 
produktų rinkos politiką, sanglaudos 
politiką ir bendrą žuvininkystės politiką.
Valstybės narės, kurios pasirenka parengti 
regioninių programų rinkinį, taip pat turėtų 
galėti parengti nacionalinę sistemą, kuriai 
nebūtų atskirai skiriama biudžeto lėšų, bet 
kuria būtų siekiama palengvinti regionų 
veiklos koordinavimą ir spręsti 
nacionalines problemas;

Or. de

Pakeitimas 87
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programos būtų pradėtos įgyvendinti 
nedelsiant ir įgyvendinamos veiksmingai, 
parama EŽŪFKP lėšomis turėtų būti 
grindžiama patikimos administracinės 

(8) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programos būtų pradėtos įgyvendinti 
nedelsiant ir įgyvendinamos veiksmingai, 
parama EŽŪFKP lėšomis turėtų būti 
grindžiama patikimos administracinės 
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sistemos sąlygomis. Todėl valstybės narės 
turėtų įvertinti atitiktį tam tikroms ex ante 
sąlygomis. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti bendrą nacionalinę visos jos 
teritorijos kaimo plėtros programą arba 
regioninių programų rinkinį. Kiekvienoje 
programoje turėtų būti nustatyta su 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetais 
susijusių tikslų įgyvendinimo strategija ir 
priemonių rinkinys. Programavimas turėtų 
atitikti Sąjungos kaimo plėtros prioritetus, 
būti pritaikytas pagal nacionalines 
aplinkybes ir papildyti kitas Sąjungos 
politikos sritis, visų pirma žemės ūkio 
produktų rinkos politiką, sanglaudos 
politiką ir bendrą žuvininkystės politiką.
Valstybės narės, kurios pasirenka parengti 
regioninių programų rinkinį, taip pat turėtų
galėti parengti nacionalinę sistemą, kuriai 
nebūtų atskirai skiriama biudžeto lėšų, bet 
kuria būtų siekiama palengvinti regionų 
veiklos koordinavimą ir spręsti 
nacionalines problemas;

sistemos sąlygomis. Todėl valstybės narės 
turėtų įvertinti atitiktį tam tikroms ex ante 
sąlygomis. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti bendrą nacionalinę visos jos 
teritorijos kaimo plėtros programą arba 
regioninių programų rinkinį. Kiekvienoje 
programoje turėtų būti nustatyta su 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetais 
susijusių tikslų įgyvendinimo strategija ir 
priemonių rinkinys. Programavimas turėtų 
atitikti Sąjungos kaimo plėtros prioritetus, 
būti pritaikytas pagal nacionalines ir 
regionines aplinkybes ir papildyti kitas 
Sąjungos politikos sritis, visų pirma žemės 
ūkio produktų rinkos politiką, sanglaudos 
politiką ir bendrą žuvininkystės politiką.
Jei valstybė narė pasirenka parengti
nacionalinių ir (arba) regioninių 
programų rinkinį, į nacionalinę programą
turėtų būti įtraukti bendri elementai, kurie 
užtikrintų nacionalinės ir regioninės 
strategijų suderinamumą ir ryšius;

Or. it

Pakeitimas 88
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms ir 
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms ir 
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Taip pat reikėtų 



PE489.640v01-00 18/163 AM\903101LT.doc

LT

paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

dėti pastangas siekiant pažangos 
suteikiant moterims galimybę įsidarbinti 
kaimo vietovėse, pripažįstant jų indėlį 
veiklos įvairinime ir kuriant 
specializuotas paramos formas, skirtas 
moterų verslui remti šiose vietovėse, turint 
mintyje tai, kad atlikdamos šį daugialypį 
vaidmenį jos taip pat gali labai prisidėti 
prie pažangos ir naujovių visais 
visuomeniniais lygmenimis bei gyvenimo 
kokybės pagerinimo kaimo vietovėse. Kad 
šių teminių paprogramių intervencinis 
veiksmingumas būtų didesnis, valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama numatyti 
didesnį paramos tam tikriems paprogramių 
veiksmams dydį;

Or. es

Pagrindimas

Prisideda prie lygių galimybių suteikimo moterims kaimo vietovėse ir moterų indėlio į 
biudžetą ir gyvenimo kokybės kaimo bendruomenėse gerinimą pripažinimo.

Pakeitimas 89
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms ir
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms, kuriant 
trumpo tiekimo tinklus ir moterų 
vaidmeniui kaimo vietovėse, visų pirma 
turint tikslą suteikti joms galimybių ir 
paskatą neemigruoti. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
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būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

Or. de

Pagrindimas

Reikia skubiai imtis priemonių siekiant užkirsti kelią jaunų išsilavinusių moterų emigracijai.
Šios moterys atlieka svarbiausią vaidmenį išlaikant kaimo bendruomenių gyvybingumą ir 
užtikrinant kaimo gyventojų gyvenimo kokybę.

Pakeitimas 90
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms ir 
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams,
moterims žemės ūkyje, mažiems ūkiams, 
kalnų vietovėms ir kuriant trumpo tiekimo 
tinklus. Teminiuose paprogramiuose taip 
pat turėtų būti numatoma galimybė 
pertvarkyti žemės ūkio sektorius, kurie turi 
didelio poveikio kaimo vietovių plėtrai.
Kad šių teminių paprogramių intervencinis 
veiksmingumas būtų didesnis, valstybėms 
narėms turėtų būti leidžiama numatyti 
didesnį paramos tam tikriems paprogramių 
veiksmams dydį;

Or. it
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Pakeitimas 91
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms ir 
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimo sistemoms, ekologiniam 
ūkininkavimui, kalnų vietovėms ir kuriant 
trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

Or. en

Pakeitimas 92
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms ir
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, didelės gamtinės vertės 
ūkiams, kalnų vietovėms, kuriant trumpo 
tiekimo tinklus ir sprendžiant su aplinka 
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numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

susijusius uždavinius. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai, ir nesukelti 
neigiamų socialinės ir aplinkos apsaugos 
padarinių. Kad šių teminių paprogramių 
intervencinis veiksmingumas būtų 
didesnis, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama numatyti didesnį paramos tam 
tikriems paprogramių veiksmams dydį;

Or. en

Pakeitimas 93
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms ir 
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms, 
šlapynėms, priemiesčių vietovėms ir 
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

Or. fr
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Pakeitimas 94
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms ir 
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti.
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms, 
atokiausiems regionams ir kuriant trumpo 
tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

Or. pt

Pakeitimas 95
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Jei pagrįsta, svarbios vietovės, 
kurios neįtrauktos į šį reglamentą, gali 
būtų įtrauktos į programas siekiant 
įgyvendinti prioritetus. Kai kuriais 
atvejais gali nutikti taip, kad remiantis ex 
ante vertinimu ir privalumų, trūkumų,
galimybių ir grėsmių (SWOT) analize 
nepritariama būtinybei įgyvendinti tam 
tikrą prioritetą, pvz., dėl to, kad jis jau 
įgyvendintas kitomis priemonėmis. 
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Tokiais atvejais galbūt nėra būtinybės 
šiomis programomis įgyvendinti visų šešių 
prioritetų.

Or. en

Pakeitimas 96
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Siekiant padėti išspręsti moterų, 
kurių ekonominė veikla kaimo vietovėse 
nepripažįstama, problemą ir skatinti 
moteris įsitraukti į verslumą ir užimtumą 
šiose vietovėse, valstybės narės ir Komisija 
turėtų nustatyti specialius rodiklius, kurie 
būtų skirti moterų pažangai šiose srityse 
matuoti ir jų indėliui į biudžetą ir kaimo 
vietovių gerovę įvertinti.

Or. es

Pakeitimas 97
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) būtina nustatyti tam tikras kaimo 
plėtros programavimo ir peržiūros 
taisykles. Paprastesnė procedūra turėtų būti 
numatyta peržiūroms, kurios neturi 
poveikio programų strategijoms arba 
atitinkamiems Sąjungos finansiniams 
įnašams;

(12) būtina nustatyti tam tikras kaimo 
plėtros programavimo ir peržiūros 
taisykles. Komisijai įgyvendinimo aktais 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
sprendimus dėl programų pakeitimo, kai 
tai susiję su programos strategijos 
pokyčiais. Paprastesnė procedūra turėtų 
būti numatyta peržiūroms, kurios neturi 
poveikio programų strategijoms arba 
atitinkamiems Sąjungos finansiniams 
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įnašams;

Or. en

Pakeitimas 98
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) būtina nustatyti tam tikras kaimo 
plėtros programavimo ir peržiūros 
taisykles. Paprastesnė procedūra turėtų 
būti numatyta peržiūroms, kurios neturi 
poveikio programų strategijoms arba 
atitinkamiems Sąjungos finansiniams 
įnašams;

(12) būtina nustatyti tam tikras kaimo 
plėtros programavimo ir peržiūros 
taisykles. Supaprastinta procedūra turėtų 
būti numatyta peržiūroms, kurios neturi 
poveikio programų strategijoms arba 
atitinkamiems Sąjungos finansiniams 
įnašams;

Or. pt

Pakeitimas 99
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo 
dėl procedūros, taikomos programų 
pakeitimų atvejais, Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus dėl kriterijų, kuriais 
remiantis pasiūlyti išmatuojamų 
programos tikslų pakeitimai laikomi 
svarbiais ir dėl kurių programa turėtų 
būti keičiama įgyvendinimo aktu, priimtu 
pagal šio reglamento 91 straipsnį;

(13) siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo 
dėl procedūros, taikomos programų 
pakeitimų atvejais, Komisijai turėtų būti 
suteiktas įgaliojimas pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti aktus dėl kriterijų;

Or. de
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Pagrindimas

Programų keitimai nėra tik techniniai sprendimai.

Pakeitimas 100
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 
MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 
MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Pagal 15 straipsnį 
valstybės narės privalo ypač remti 
mokymo moterims rengimą kaimo
vietovėse siekiant didinti jų vaidmenį 
vystant ir plėtojant MVĮ kaimo vietovėse 
ir veiklą tolesnėse su žemės ūkio veikla 
susijusiose srityse ir socialinėje srityje, 
tokiu būdu suteikiant moterims paskatą 
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neemigruoti. Siekiant užtikrinti, kad žinių 
perteikimas ir informavimo veikla būtų 
veiksmingi siekiant šių rezultatų, turėtų 
būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

Or. de

Pagrindimas

Esama pavojaus, kad kaimo vietovės neteks gyvybingumo, jei išsilavinusios jaunos moterys 
emigruos. Todėl reikia skubiai suteikti joms galimybių ir paskatą neemigruoti kuriant 
kvalifikuoto darbo vietas ir siūlant šeimai palankius užimtumo sprendimus

Pakeitimas 101
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 
MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo
MVĮ (jei jos gali būti tiesiogiai siejamos 
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naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

su ūkininkavimu, maisto gamyba ar 
miškininkyste ir turi teigiamą ekonominį 
poveikį ūkininkavimui ir miškininkystei)
didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

Or. it

Pakeitimas 102
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą,
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, gamybinės praktikos 
programas, demonstracinę ir informavimo
veiklą, o taip pat trumpalaikio apsikeitimo 
ūkiais arba apsilankymų schemas. Gautos 
žinios ir informacija turėtų visų pirma 
padėti ūkininkams, miškų savininkams, 
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sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 
MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

maisto sektoriuje veikiantiems asmenims ir 
kaimo MVĮ didinti konkurencingumą ir 
išteklių naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 103
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą,
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 
MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę ir 
informavimo veiklą, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje, NVO veikiantiems asmenims ir 
kaimo MVĮ didinti konkurencingumą ir 
išteklių naudojimo efektyvumą, gerinti 
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aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

Or. en

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių Kaimo plėtros reglamento sudėtinių dalių yra inovacijos. Pasaulio 
bankas inovacijų sistemą apibrėžia kaip organizacijų, įmonių ir asmenų, kurie daugiausia 
dėmesio savo darbe skiria naujų produktų, procesų ir naujų organizavimo formų 
ekonominiam pritaikymui, tinklą. Taip pat svarbios institucijos ir politika, veikianti jų elgseną 
ir pasiekimus. Svarbu pažymėti NVO, nes tai vienas iš dalyvių, galintis padėti ūkininkams 
ateityje sustiprinti savo rinkos poziciją.

Pakeitimas 104
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
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informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 
MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir žemės 
ūkio ir miškininkystės sektoriuose 
veikiančioms kaimo MVĮ didinti 
konkurencingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą, gerinti aplinkosauginį 
veiksmingumą, tuo pat metu prisidedant 
prie kaimo ekonomikos tvarumo didinimo.
Siekiant užtikrinti, kad žinių perteikimas ir 
informavimo veikla būtų veiksmingi 
siekiant šių rezultatų, turėtų būti 
reikalaujama, kad žinių sklaidos paslaugų 
teikėjai turėtų tinkamus gebėjimus;

Or. pt

Pakeitimas 105
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Jei daugiau kaip 50 proc. sektoriaus 
darbo jėgos sudaro samdomi darbuotojai 
ar jei daugumą darbų kai kuriose 
valstybėse, regionuose ar tam tikras 
kultūras auginančiuose ūkiuose atlieka 
laikini ar sezoniniai darbuotojai, jie 
patiria ypač didelę atskirties ir skurdo 
riziką. Atsižvelgiant į tai, kad įtrauktis ir 
skurdo mažinimas yra vienas iš šešių 
strategijos „Europa 2020“ prioritetų, 
reikėtų pagerinti žemės ūkio srities 
darbdavių ar samdomų darbuotojų, o 
ypač laikinų ar sezoninių darbuotojų, 
darbo sąlygas ir socialinę gerovę. 
Atsižvelgiant į tai, darbo stabilumo tikslais 
turėtų būti skatinama įdarbinti sezoninius 
darbuotojus ne tik sezono metu, siekiant 
padėti samdomiems darbuotojams įgyti 
profesinį statusą ir tuo pat metu padidinti 
konkurencingumą ir minėtojo sektoriaus 
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įvaizdį;

Or. es

Pakeitimas 106
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti, kad žinių 
perteikimo paslaugas teikiančios įstaigos 
būtų pajėgios suteikti kaimo plėtros 
politikos tikslus atitinkančios kokybės ir 
pobūdžio paslaugas, kad būtų kryptingiau 
naudojamos lėšos ir kad apsikeitimo ūkiais 
schemos ir apsilankymai ūkiuose būtų 
aiškiai atriboti nuo kitose Sąjungos 
schemose numatytos panašios veiklos,
Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus dėl žinių sklaidos paslaugas 
teikiančių įstaigų būtiniausios 
kvalifikacijos, finansavimo reikalavimus
atitinkančių sąnaudų ir dėl apsikeitimo 
ūkiais schemų ir apsilankymų ūkiuose
trukmės ir turinio;

(15) siekiant užtikrinti, kad žinių 
perteikimo paslaugas teikiančios įstaigos 
būtų pajėgios suteikti kaimo plėtros 
politikos tikslus atitinkančios kokybės ir 
pobūdžio paslaugas, kad būtų kryptingiau 
naudojamos lėšos ir kad apsikeitimo ūkiais 
schemos ir apsilankymai ūkiuose būtų 
aiškiai atriboti nuo kitose Sąjungos 
schemose numatytos panašios veiklos,
turėtų būti nustatyta žinių sklaidos 
paslaugas teikiančių įstaigų būtiniausia 
kvalifikacija bei finansavimo reikalavimus
atitinkančios sąnaudos ir apsikeitimo 
ūkiais schemos ir apsilankymų ūkiuose
trukmė ir turinys;

Or. pt

Pakeitimas 107
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15 a) ypač atsižvelgiant į kartų 
atsinaujinimo kaimo vietovėse tikslus ir į 
geresnį žinių ir kompetencijos žemės ūkio 
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srityje perdavimą valstybės narės 
skatinamos parengti gamybinės praktikos 
žemės ūkio srityje programas, kurios būtų 
kaimo plėtros programos dalis ir pagal 
kurias jaunuoliai būtų kviečiami 
registruotis į gamybinę praktiką. Šios 
programos būtų daugiametės, jos truktų 
nuo trejų iki penkerių metų, o 
praktikantas būtų įdarbintas 
dalyvaujančio ūkininko ūkyje. 
Paskutiniais programos metais 
praktikantas būtų siunčiamas į priimantį 
ūkį kitoje valstybėje narėje siekiant 
užtikrinti geriausios praktikos sklaidą 
visoje ES. Per visą gamybinės praktikos 
laikotarpį būtų vykdomas profesinis
mokymas. Sėkmingai atlikęs gamybinę 
praktiką praktikantas gali prašyti verslo 
pradžios paramos ir verslo plėtros 
paramos kaip jaunas ūkininkas, naujas 
rinkos dalyvis, smulkus ūkininkas arba 
kaimo verslininkas;

Or. en

Pakeitimas 108
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba 
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir MVĮ naudojimasis konsultacijomis.
Siekiant pagerinti siūlomų konsultavimo 
paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...] 

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių žemės ūkio bei žemės ūkio 
produktų perdirbimo MVĮ padedama 
didinti valdų arba įmonių valdymo tvarumą 
ir bendrą veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir žemės ūkio bei žemės ūkio produktų 
perdirbimo MVĮ naudojimasis 
konsultacijomis siekiant gauti iš jų 
naudos. Siekiant pagerinti siūlomų 
konsultavimo paslaugų kokybę ir padidinti 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

jų veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat turi apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

Or. it

Pakeitimas 109
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis, kaip 
nurodyta 16 straipsnyje, ūkininkams, 
miškų savininkams, kaimo vietovių MVĮ ir 
ekonominės veiklos vykdytojams srityse, 
susijusiose su žemės ūkio veikla, taip pat 
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skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų 
savininkų ir MVĮ naudojimasis 
konsultacijomis. Siekiant pagerinti siūlomų 
konsultavimo paslaugų kokybę ir padidinti 
jų veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo.  [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

socialinėje srityje, padedama didinti valdų, 
įmonių arba veiklos valdymo tvarumą ir 
bendrą veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek naudojimasis 
konsultacijomis. Siekiant pagerinti siūlomų 
konsultavimo paslaugų kokybę ir padidinti 
jų veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

Or. de

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti įmanoma išplėsti konsultavimo paslaugas, susijusias su iš žemės ūkio 
veiklos kilusios veiklos vystymusi ir plėtra, pvz., tiesioginę žemės ūkio produktų rinkodarą ir 
kaimo turizmą, taip pat į rinką orientuotas socialines paslaugas, pvz., pagyvenusių žmonių ir 
vaikų priežiūrą.



AM\903101LT.doc 35/163 PE489.640v01-00

LT

Pakeitimas 110
Spyros Danellis

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba 
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir MVĮ naudojimasis konsultacijomis.
Siekiant pagerinti siūlomų konsultavimo 
paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba 
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir MVĮ naudojimasis konsultacijomis.
Siekiant pagerinti siūlomų konsultavimo 
paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/201215, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Ūkininkų konsultavimo paslaugomis taip 
pat turėtų būti teikiama informacija apie 
veiksmingą rizikos valdymą ir apie 
ūkininkams prieinamas rizikos 
pasirinkimo galimybes. Atitinkamais 
atvejais konsultacijos turėtų apimti ir darbo 
saugos standartus. Konsultacijos taip pat 
gali apimti su valdos arba įmonės 
ekonominiais, agrariniais ir 
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aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

Or. en

Pakeitimas 111
Liam Aylward, George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, James Nicholson, Marian 
Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba 
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir MVĮ naudojimasis konsultacijomis.
Siekiant pagerinti siūlomų konsultavimo 
paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...]
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba 
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir MVĮ naudojimasis konsultacijomis.
Siekiant pagerinti siūlomų konsultavimo 
paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...]
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti [...]15 Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
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ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą; Be to, 
atsižvelgiant į tai, kad ūkiuose daugėja 
mirties atvejų ir avarijų, teikiantieji 
ūkininkų konsultavimo paslaugas turėtų 
teikti patarimus ir konsultacijas dėl 
saugos priemonių ūkiuose ir juose 
dirbančių ir gyvenančių asmenų saugos;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkavimas yra pavojingas užsiėmimas, pasižymintis aukštu rizikos lygiu. Ūkininkų 
tikimybė mirti patyrus avariją darbo vietoje yra septynis kartus didesnė nei kitų darbuotojų.  
Kiekvienais metais ES ūkiuose įvyksta apie 550 mirtinų nelaimingų atsitikimų.  Pagerinus 
informuotumą apie ūkių saugos priemones pagerėtų ūkininkų galimybės išspręsti šią 
problemą, nes sveikata ir saugumas yra svarbiausias tvaraus ūkininkavimo verslo ir ūkių 
valdymo reikalavimas.

Pakeitimas 112
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba 
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir MVĮ naudojimasis konsultacijomis.
Siekiant pagerinti siūlomų konsultavimo 

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba 
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir MVĮ naudojimasis konsultacijomis.
Siekiant pagerinti siūlomų konsultavimo 
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paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...]14

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti […]15 Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens ir dirvožemio apsauga, patarimais 
dėl integruotos kenkėjų kontrolės ir 
necheminių metodų taikymo, pranešimu 
apie gyvūnų ligas ir inovacijų plėtra, kurie 
nustatyti Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I 
priede. Atitinkamais atvejais konsultacijos 
turėtų apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo 14.2 straipsnį 
valstybės narės turi sudaryti sąlygas arba užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos, kurios 
būtinos integruotos kenkėjų kontrolės (IKK) įgyvendinimui. Jos ypač užtikrina, kad 
profesionalūs naudotojai turėtų prieigą prie informacijos ir priemonių, kuriomis 
naudodamiesi jie galėtų stebėti kenkėjus ir priimti sprendimus arba pasinaudoti IKK 
konsultavimo paslaugomis.
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Pakeitimas 113
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba 
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir MVĮ naudojimasis konsultacijomis.
Siekiant pagerinti siūlomų konsultavimo 
paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti ... Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, agrariniais ir 
aplinkosauginiais rezultatais susijusius 
klausimus. Ūkių valdymo ir ūkininkų 
pavadavimo paslaugomis ūkininkams 
turėtų būti padedama pagerinti ir 
palengvinti jų valdos valdymą;

(16) ūkių konsultavimo paslaugomis 
ūkininkams, miškų savininkams ir kaimo 
vietovių MVĮ padedama didinti valdų arba 
įmonių valdymo tvarumą ir bendrą 
veiksmingumą. Todėl turėtų būti 
skatinamas tiek tokių paslaugų teikėjų 
steigimasis, tiek ūkininkų, miškų savininkų 
ir MVĮ naudojimasis konsultacijomis.
Siekiant pagerinti siūlomų konsultavimo 
paslaugų kokybę ir padidinti jų 
veiksmingumą, turėtų būti numatyta 
nuostata dėl būtiniausios konsultantų 
kvalifikacijos ir reguliaraus mokymo. [...]
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. HR/2012 numatytomis ūkininkų 
konsultavimo paslaugomis turėtų būti 
padedama ūkininkams įvertinti jų žemės 
ūkio valdos veiklos rezultatus ir numatyti 
būtinus patobulinimus, susijusius su teisės 
aktais nustatytais valdymo reikalavimais, 
gera agrarine ir aplinkosaugos būkle, 
klimatui ir aplinkai palankia žemės ūkio 
praktika, kurie nustatyti [...]15 Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. DP/2012, taip pat bent su tais 
reikalavimais ir veiksmais, susijusiais su 
klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu 
prie jos, biologinės įvairovės išsaugojimu, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
ligas ir inovacijų plėtra, kurie nustatyti 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 I priede.
Atitinkamais atvejais konsultacijos turėtų 
apimti ir darbo saugos standartus.
Konsultacijos taip pat gali apimti su valdos 
arba įmonės ekonominiais, gyvūnų 
gerovės, agrariniais ir aplinkosauginiais 
rezultatais susijusius klausimus. Ūkių 
valdymo ir ūkininkų pavadavimo 
paslaugomis ūkininkams turėtų būti 
padedama pagerinti ir palengvinti jų valdos 
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valdymą;

Or. en

Pakeitimas 114
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Sąjungos arba nacionalinėmis žemės 
ūkio produktų ir maisto kokybės 
schemomis užtikrinama, kad vartotojams 
siūlomi produktai arba jų gamybos 
procesai būtų tinkamos kokybės ir savybių, 
reikalaujamų iš tose schemose 
dalyvaujančių ūkininkų, produktams 
suteikiama papildoma vertė ir padidinamas 
jų populiarumas rinkoje. Todėl ūkininkai 
turėtų būti skatinami dalyvauti šiose 
schemose. Kadangi vos įsitraukus į 
schemą ir ankstyvaisiais dalyvavimo joje 
metais ūkininkams tenka papildomų su 
dalyvavimu susijusių sąnaudų bei 
įpareigojimų, kurie nėra pakankamai 
kompensuojami rinkos, parama turėtų 
būti skiriama tik naujiems dalyviams ir ne 
ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį. 
Atsižvelgiant į specifines medvilnės kaip 
žemės ūkio produkto savybes, turėtų būti 
įtrauktos ir medvilnės kokybės schemos.
Siekiant užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto 
ištekliai būtų naudojami racionaliai ir 
efektyviai, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 190 straipsnį 
priimti aktus dėl Sąjungos kokybės 
schemų, kurios gali būti įtrauktos į šią 
priemonę;

(18) Sąjungos arba nacionalinėmis žemės 
ūkio produktų ir maisto kokybės 
schemomis užtikrinama, kad vartotojams 
siūlomi produktai arba jų gamybos 
procesai būtų tinkamos kokybės ir savybių, 
reikalaujamų iš tose schemose 
dalyvaujančių ūkininkų, produktams 
suteikiama papildoma vertė ir padidinamas 
jų populiarumas rinkoje. Todėl ūkininkai 
turėtų būti skatinami dalyvauti šiose 
schemose. Atsižvelgiant į specifines 
medvilnės kaip žemės ūkio produkto 
savybes, turėtų būti įtrauktos ir medvilnės 
kokybės schemos. Siekiant užtikrinti, kad 
EŽŪFKP biudžeto ištekliai būtų naudojami 
racionaliai ir efektyviai, Komisijai turėtų 
būti deleguotas įgaliojimas pagal Sutarties 
190 straipsnį priimti aktus dėl Sąjungos 
kokybės schemų, kurios gali būti įtrauktos į 
šią priemonę;

Or. it
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Pakeitimas 115
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų ir 
kaimo įmonių ekonominius ir 
aplinkosauginius rezultatus, padidinti 
žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas nerentabilias 
investicijas, turi būti skiriama parama 
materialioms investicijoms, kuriomis 
padedama siekti šių tikslų. Per 2007–
2013 m. programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės buvo taikomos skirtingose 
intervencijos srityse. Supaprastinimo 
tikslais ir siekiant paramos gavėjams 
suteikti galimybę patiems rengti ir 
įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė. Valstybės narės turėtų nustatyti 
ribinį standartą, pagal kurį žemės ūkio 
valdos laikomos atitinkančiomis pagalbos 
investicijoms, kuriomis siekiama didinti 
ūkio perspektyvumą, skyrimo 
reikalavimus; šis standartas grindžiamas 
privalumų, trūkumų, galimybių ir 
grėsmių analizės (angl. SWOT) kaip 
kryptingesnio pagalbos skyrimo 
priemonės rezultatais;

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų ir 
kaimo įmonių ekonominius ir 
aplinkosauginius rezultatus, padidinti 
žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas nerentabilias 
investicijas, turi būti skiriama parama 
materialioms investicijoms, kuriomis 
padedama siekti šių tikslų. Per 2007–
2013 m. programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės buvo taikomos skirtingose 
intervencijos srityse. Supaprastinimo 
tikslais ir siekiant paramos gavėjams 
suteikti galimybę patiems rengti ir 
įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė.

Or. en

Pakeitimas 116
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų ir 
kaimo įmonių ekonominius ir 
aplinkosauginius rezultatus, padidinti 
žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas nerentabilias 
investicijas, turi būti skiriama parama 
materialioms investicijoms, kuriomis 
padedama siekti šių tikslų. Per 2007–
2013 m. programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės buvo taikomos skirtingose 
intervencijos srityse. Supaprastinimo 
tikslais ir siekiant paramos gavėjams 
suteikti galimybę patiems rengti ir 
įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė. Valstybės narės turėtų nustatyti 
ribinį standartą, pagal kurį žemės ūkio 
valdos laikomos atitinkančiomis pagalbos 
investicijoms, kuriomis siekiama didinti 
ūkio perspektyvumą, skyrimo
reikalavimus; šis standartas grindžiamas 
privalumų, trūkumų, galimybių ir 
grėsmių analizės (angl. SWOT) kaip 
kryptingesnio pagalbos skyrimo 
priemonės rezultatais;

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų ir 
kaimo įmonių ekonominius ir 
aplinkosauginius rezultatus, padidinti 
žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas nerentabilias 
investicijas, turi būti skiriama parama 
materialioms investicijoms, kuriomis 
padedama siekti šių tikslų. Per 2007–
2013 m. programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės buvo taikomos skirtingose 
intervencijos srityse. Supaprastinimo 
tikslais ir siekiant paramos gavėjams 
suteikti galimybę patiems rengti ir 
įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė. Valstybės narės turėtų nustatyti 
ribinį standartą, pagal kurį žemės ūkio 
valdos laikomos atitinkančiomis pagalbos 
investicijoms, kuriomis siekiama didinti 
ūkio perspektyvumą, reikalavimus, ir 
nurodyti priežastis;

Or. pt

Pakeitimas 117
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų ir 
kaimo įmonių ekonominius ir 
aplinkosauginius rezultatus, padidinti 

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų ir 
kaimo įmonių ekonominius ir 
aplinkosauginius rezultatus, padidinti 
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žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas nerentabilias 
investicijas, turi būti skiriama parama 
materialioms investicijoms, kuriomis 
padedama siekti šių tikslų. Per 2007–
2013 m. programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės buvo taikomos skirtingose 
intervencijos srityse. Supaprastinimo 
tikslais ir siekiant paramos gavėjams 
suteikti galimybę patiems rengti ir 
įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė. Valstybės narės turėtų nustatyti 
ribinį standartą, pagal kurį žemės ūkio 
valdos laikomos atitinkančiomis pagalbos 
investicijoms, kuriomis siekiama didinti 
ūkio perspektyvumą, skyrimo 
reikalavimus; šis standartas grindžiamas 
privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių 
analizės (angl. SWOT) kaip kryptingesnio 
pagalbos skyrimo priemonės rezultatais;

žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas nerentabilias 
investicijas, turi būti skiriama parama 
materialioms investicijoms, kuriomis 
padedama siekti šių tikslų, įskaitant 
biologinio metodo priemonių, kuriomis 
siekiama sumažinti ar sušvelninti kenkėjų 
poveikį, naudojimą, pvz., naudoti 
natūralias kovos su kenkėjais priemones, 
natūralias augalus stiprinančias 
medžiagas, nors metinės sąnaudos šioms 
priemonėms yra didesnės nei jų 
cheminiams pakaitalams. Per 2007–
2013 m. programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės buvo taikomos skirtingose 
intervencijos srityse. Supaprastinimo 
tikslais ir siekiant paramos gavėjams 
suteikti galimybę patiems rengti ir 
įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė. Valstybės narės turėtų nustatyti 
ribinį standartą, pagal kurį žemės ūkio 
valdos laikomos atitinkančiomis pagalbos 
investicijoms, kuriomis siekiama didinti 
ūkio perspektyvumą, skyrimo 
reikalavimus; šis standartas grindžiamas 
privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių 
analizės (angl. SWOT) kaip kryptingesnio 
pagalbos skyrimo priemonės rezultatais;

Or. en

Pagrindimas

Parama biologinio metodo priemonėms laikoma reikalavimus atitinkančia investicija ir pagal 
agrarinės aplinkosaugos programą, tačiau, kadangi ji EIP atskirai minima kaip potenciali 
produktyvumo didinimo priemonė, reikia didinti alternatyvių metodų ir produktų matomumą, 
o ne kliautis cheminiais metodais.

Pakeitimas 118
Elisabeth Jeggle
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų ir 
kaimo įmonių ekonominius ir 
aplinkosauginius rezultatus, padidinti 
žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas nerentabilias 
investicijas, turi būti skiriama parama 
materialioms investicijoms, kuriomis 
padedama siekti šių tikslų. Per 2007–
2013 m. programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės buvo taikomos skirtingose 
intervencijos srityse. Supaprastinimo 
tikslais ir siekiant paramos gavėjams 
suteikti galimybę patiems rengti ir 
įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė. Valstybės narės turėtų nustatyti 
ribinį standartą, pagal kurį žemės ūkio 
valdos laikomos atitinkančiomis pagalbos 
investicijoms, kuriomis siekiama didinti 
ūkio perspektyvumą, skyrimo 
reikalavimus; šis standartas grindžiamas 
privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių 
analizės (angl. SWOT) kaip kryptingesnio 
pagalbos skyrimo priemonės rezultatais;

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų ir 
kaimo įmonių ekonominius ir 
aplinkosauginius rezultatus, padidinti 
žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas rentabilias ir
nerentabilias investicijas, turi būti skiriama 
parama materialioms investicijoms, 
kuriomis padedama siekti šių tikslų. Per 
2007–2013 m. programavimo laikotarpį 
įvairios priemonės buvo taikomos 
skirtingose intervencijos srityse.
Supaprastinimo tikslais ir siekiant paramos 
gavėjams suteikti galimybę patiems rengti 
ir įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė. Valstybės narės turėtų nustatyti 
ribinį standartą, pagal kurį žemės ūkio 
valdos laikomos atitinkančiomis pagalbos 
investicijoms, kuriomis siekiama didinti 
ūkio perspektyvumą, skyrimo 
reikalavimus; šis standartas grindžiamas 
privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių 
analizės (angl. SWOT) kaip kryptingesnio 
pagalbos skyrimo priemonės rezultatais;

Or. de

Pakeitimas 119
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų ir 
kaimo įmonių ekonominius ir 

(19) siekiant pagerinti žemės ūkio valdų, 
miškininkystės ir kaimo įmonių 
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aplinkosauginius rezultatus, padidinti 
žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas nerentabilias 
investicijas, turi būti skiriama parama 
materialioms investicijoms, kuriomis 
padedama siekti šių tikslų. Per 2007–
2013 m. programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės buvo taikomos skirtingose 
intervencijos srityse. Supaprastinimo 
tikslais ir siekiant paramos gavėjams 
suteikti galimybę patiems rengti ir 
įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė. Valstybės narės turėtų nustatyti 
ribinį standartą, pagal kurį žemės ūkio
valdos laikomos atitinkančiomis pagalbos 
investicijoms, kuriomis siekiama didinti 
ūkio perspektyvumą, skyrimo 
reikalavimus; šis standartas grindžiamas 
privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių 
analizės (angl. SWOT) kaip kryptingesnio 
pagalbos skyrimo priemonės rezultatais;

ekonominius ir aplinkosauginius rezultatus, 
padidinti žemės ūkio produktų prekybos ir 
perdirbimo sektoriaus veiksmingumą, 
sukurti žemės ūkio plėtrai būtiną 
infrastruktūrą ir skatinti aplinkos tikslams 
pasiekti reikalingas nerentabilias 
investicijas, turi būti skiriama parama 
materialioms investicijoms, kuriomis 
padedama siekti šių tikslų. Per 2007–
2013 m. programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės buvo taikomos skirtingose 
intervencijos srityse. Supaprastinimo 
tikslais ir siekiant paramos gavėjams 
suteikti galimybę patiems rengti ir 
įgyvendinti integruotus projektus su 
pridėtine verte, visų tipų materialioms 
investicijoms turėtų būti taikoma bendra 
priemonė. Valstybės narės turėtų nustatyti 
ribinį standartą, pagal kurį žemės ūkio 
valdos laikomos atitinkančiomis pagalbos 
investicijoms, kuriomis siekiama didinti 
ūkio perspektyvumą, skyrimo 
reikalavimus; šis standartas grindžiamas 
privalumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių 
analizės (angl. SWOT) kaip kryptingesnio 
pagalbos skyrimo priemonės rezultatais;

Or. en

Pakeitimas 120
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) palyginti su kitais sektoriais, 
stichinės nelaimės labiausiai kenkia 
žemės ūkio sektoriaus gamybos 
potencialui. Siekiant padėti išlaikyti ūkio 
perspektyvumą ir konkurencingumą 
ištikus tokioms nelaimėms, turėtų būti 
numatyta padėti ūkininkams atkurti 
sumažėjusį žemės ūkio potencialą. 
Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, 

Išbraukta.
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kad dėl Sąjungos (visų pirma rizikos 
valdymo priemonės), nacionalinių ir 
privačių žalos atlyginimo schemų 
derinimo žalos atlyginimas neviršytų 
pačios žalos. Siekiant užtikrinti, kad 
EŽŪFKP biudžeto ištekliai būtų 
naudojami racionaliai ir efektyviai, 
Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 190 straipsnį 
priimti aktus dėl finansavimo pagal šią 
priemonę reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų nustatymo;

Or. en

Pakeitimas 121
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų veiklos sričių, naujų 
žemės ūkio ar miškininkystės įmonių arba 
naujų investicijų į ne žemės ūkio veiklą ir į 
socialinį žemės ūkį, kūrimas ir plėtra yra 
būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų
žemės ūkio bei miškininkystės įmonių, 
kurios potencialiai yra ekonomiškai
perspektyvios, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
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išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

Or. de

Pakeitimas 122
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir
tvarumui. Ūkių ir įmonių plėtros priemonė 
turėtų padėti palengvinti pradinį jaunų 
ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų valdų 
pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
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dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

Or. fr

Pagrindimas

L'agriculture européenne n'a cessé de s'adapter et a gagné en productivité et en qualité mais 
elle n'assure pas ou mal le bien être des agriculteurs et des agricultrices et des éleveurs. Le 
concept de "compétitivité" signifie aussi privilégier les zones les plus productives, souvent en 
appauvrissant les sols, au mépris des zones réputées plus pauvres et moins accessibles.Or 
l'agriculture doit être liée au sol et aux territoires et nous avons besoin de toutes les 
agricultures européennes pour assurer notre souveraineté alimentaire.C'est pourquoi le 
concept de durabilité s'impose car il recouvre une triple dimension : économique, sociale et 
environnementale.

Pakeitimas 123
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
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perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, galėtų
būti numatyta parama ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

Or. en

Pakeitimas 124
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
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ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, galėtų
būti numatyta parama ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

Or. en

Pakeitimas 125
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą. Ši 
priemonė taip pat turėtų palengvinti
ūkininkų ir jų šeimų įsitraukimą į ne žemės 
ūkio veiklą ir ne žemės ūkio MVĮ steigimą 
ir plėtrą kaimo vietovėse. Siekiant 
pasiūlyti jaunimui (ypač moterims) 
paskatą neemigruoti, turėtų būti 
skatinama imtis verslo veiklos, kuriai 
dažnai kaimo vietovėse neskiriama 
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bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

pakankamai dėmesio.  Turėtų būti 
skatinama ir mažų ūkių, kurie potencialiai 
yra ekonomiškai perspektyvūs, plėtra.
Siekiant užtikrinti pagal šią priemonę 
remiamos naujos ekonominės veiklos 
perspektyvumą, parama turėtų būti 
skiriama su sąlyga, kad bus pateiktas verslo 
planas. Parama verslo pradžiai turėtų būti 
skiriama tik pradiniu įmonės veiklos 
laikotarpiu ir netapti veiklos pagalba.
Todėl tais atvejais, kai valstybės narės 
pasirenka skirti pagalbą dalinėmis 
išmokomis, jos turi būti išmokėtos per ne 
daugiau kaip penkerius metus. Be to, 
siekiant paskatinti žemės ūkio sektoriaus 
restruktūrizavimą, turėtų būti numatyta 
metinių išmokų forma teikiama parama 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 V 
antraštinėje dalyje nustatytoje smulkiųjų 
ūkininkų schemoje dalyvaujantiems 
ūkininkams, kurie įsipareigoja savo visą 
valdą ir atitinkamas teises į išmokas 
perleisti kitam ūkininkui, kuris nedalyvauja 
toje schemoje;

Or. de

Pakeitimas 126
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų ir moterų įsisteigimą ir 
struktūrinį jų valdų pritaikymą pradėjus 
veiklą, ūkininkų įsitraukimą į ne žemės 
ūkio veiklą ir naujų, ne su žemės ūkio
veikla susijusių MVĮ steigimą ir plėtrą 
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ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

kaimo vietovėse. Turėtų būti skatinama ir 
mažų ūkių, kurie potencialiai yra 
ekonomiškai perspektyvūs, plėtra. Siekiant 
užtikrinti pagal šią priemonę remiamos 
naujos ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

Or. es

Pagrindimas

Nereikėtų apsiriboti susijusiais verslo modeliais.

Pakeitimas 127
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
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jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

jaunų ūkininkų ir moterų įsisteigimą žemės 
ūkio srityje ir struktūrinį jų valdų 
pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

Or. it

Pakeitimas 128
Marit Paulsen, Britta Reimers, Elisabeth Jeggle, Riikka Manner, Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
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valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ, įskaitant nedidelės 
apimties skerdyklas, steigimą ir plėtrą 
kaimo vietovėse. Turėtų būti skatinama ir 
mažų ūkių, kurie potencialiai yra 
ekonomiškai perspektyvūs, plėtra. Siekiant 
užtikrinti pagal šią priemonę remiamos 
naujos ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

Or. en

Pakeitimas 129
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson, Marielle 
de Sarnez

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų ir gamybinę praktiką 
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valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

atlikusių asmenų įsisteigimą ir struktūrinį 
jų valdų pritaikymą pradėjus veiklą, 
ūkininkų įsitraukimą į ne žemės ūkio 
veiklą ir ne žemės ūkio MVĮ steigimą ir 
plėtrą kaimo vietovėse. Turėtų būti 
skatinama ir mažų ūkių, kurie potencialiai 
yra ekonomiškai perspektyvūs, plėtra.
Siekiant užtikrinti pagal šią priemonę 
remiamos naujos ekonominės veiklos 
perspektyvumą, parama turėtų būti 
skiriama su sąlyga, kad bus pateiktas verslo 
planas. Parama verslo pradžiai turėtų būti 
skiriama tik pradiniu įmonės veiklos 
laikotarpiu ir netapti veiklos pagalba.
Todėl tais atvejais, kai valstybės narės 
pasirenka skirti pagalbą dalinėmis 
išmokomis, jos turi būti išmokėtos per ne 
daugiau kaip penkerius metus. Be to, 
siekiant paskatinti žemės ūkio sektoriaus 
restruktūrizavimą, turėtų būti numatyta 
metinių išmokų forma teikiama parama 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 V 
antraštinėje dalyje nustatytoje smulkiųjų 
ūkininkų schemoje dalyvaujantiems 
ūkininkams, kurie įsipareigoja savo visą 
valdą ir atitinkamas teises į išmokas 
perleisti kitam ūkininkui, kuris nedalyvauja 
toje schemoje;

Or. en

Pakeitimas 130
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) MVĮ yra Sąjungos kaimo ekonomikos 
pagrindas. Ūkių ir ne žemės ūkio verslo 
plėtra turėtų būti siekiama skatinti 
užimtumą ir kurti kokybiškas darbo vietas 
kaimo vietovėse, išlaikyti jau esamas
15vietas, mažinti sezoninį užimtumo 
svyravimą, plėtoti ne žemės ūkio sektorius

(22) MVĮ yra Sąjungos kaimo ekonomikos 
pagrindas. Ūkių ir smulkių ne žemės ūkio 
verslo įmonių plėtra turėtų būti siekiama 
skatinti užimtumą ir kurti kokybiškas darbo 
vietas kaimo vietovėse, išlaikyti jau esamas
darbo vietas, mažinti sezoninį užimtumo 
svyravimą, sujungti ne žemės ūkio 
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už žemės ūkio srities ribų, taip pat žemės 
ūkio ir maisto produktų perdirbimą, kartu 
remiant verslo integravimą ir įvairių vietos 
sektorių sąsajas. Turėtų būti remiami 
projektai, kuriais apjungiamas žemės ūkis, 
kaimo turizmas (skatinant tausų ir 
atsakingą turizmą kaimo vietovėse) ir 
gamtos bei kultūros paveldas, taip pat 
investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją;

sektorius su žemės ūkio srities, taip pat 
žemės ūkio ir maisto produktų perdirbimo 
sektoriais, kartu remiant verslo 
integravimą ir įvairių vietos sektorių 
sąsajas. Turėtų būti remiami projektai, 
kuriais apjungiamas žemės ūkis, kaimo 
turizmas (skatinant tausų ir atsakingą 
turizmą kaimo vietovėse) ir gamtos bei 
kultūros paveldas, taip pat investicijos į 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją;

Or. de

Pakeitimas 131
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) MVĮ yra Sąjungos kaimo ekonomikos 
pagrindas. Ūkių ir ne žemės ūkio verslo 
plėtra turėtų būti siekiama skatinti 
užimtumą ir kurti kokybiškas darbo vietas 
kaimo vietovėse, išlaikyti jau esamas
darbas vietas, mažinti sezoninį užimtumo 
svyravimą, plėtoti ne žemės ūkio sektorius 
už žemės ūkio srities ribų, taip pat žemės 
ūkio ir maisto produktų perdirbimą, kartu 
remiant verslo integravimą ir įvairių vietos 
sektorių sąsajas. Turėtų būti remiami 
projektai, kuriais apjungiamas žemės ūkis, 
kaimo turizmas (skatinant tausų ir 
atsakingą turizmą kaimo vietovėse) ir 
gamtos bei kultūros paveldas, taip pat 
investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją;

(22) MVĮ yra Sąjungos kaimo ekonomikos 
pagrindas. Ūkių ir ne žemės ūkio verslo 
plėtra turėtų būti siekiama skatinti 
užimtumą ir kurti kokybiškas darbo vietas 
kaimo vietovėse, išlaikyti jau esamas
darbo vietas, mažinti sezoninį užimtumo 
svyravimą, plėtoti ne žemės ūkio sektorius 
už žemės ūkio srities ribų, taip pat žemės 
ūkio ir maisto produktų perdirbimą, kartu 
remiant verslo integravimą ir įvairių vietos 
sektorių sąsajas. Turėtų būti remiami 
projektai, kuriais apjungiamas žemės ūkis, 
kaimo turizmas (skatinant tausų ir 
atsakingą turizmą kaimo vietovėse) ir 
gamtos bei kultūros paveldas, taip pat 
investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją; Atsižvelgiant į tai, ypač daug 
dėmesio turėtų būti skiriama moterų 
prieigos prie darbo vietų gerinimui ir 
skatinimui srityse, kurioms šios 
iniciatyvos suteikia impulsą, taip pat 
specialių paramos ir lavinimo formų 
kūrimui ir galimybių moterims kurti 
verslą kaimo vietovėse sudarymui;
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Or. es

Pagrindimas

Iš įvairių tyrimų rezultatų matyti, kad moterų įsidarbinimo galimybės yra lemiamas veiksnys 
išlaikant kaimo vietovių gyventojų skaičių ir jose vykdomą ekonominę veiklą.

Pakeitimas 132
Anneli Jäätteenmäki, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Valstybės narės bent 5 proc. bendrai 
finansuojamos kaimo plėtros programos 
biudžeto skiria jaunųjų ūkininkų 
programai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi Europos žemės ūkio sektoriuje pastebima amžiaus krizė, svarbu, kad valstybės narės 
naujuoju programavimo laikotarpiu daugiau dėmesio skirtų jauniems ūkininkams.

Pakeitimas 133
Elisabeth Köstinger, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti racionalų ir 
efektyvų EŽŪFKP biudžeto išteklių 
naudojimą, garantuoti paramos gavėjų 
teisių apsaugą ir išvengti jų 
diskriminacijos, Komisijai turėtų būti 
deleguotas įgaliojimas pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 
nustatomos juridinių asmenų laikymo 
jaunais ūkininkais sąlygos, apibrėžtas 

(23) siekiant užtikrinti racionalų ir 
efektyvų EŽŪFKP biudžeto išteklių 
naudojimą, garantuoti paramos gavėjų 
teisių apsaugą ir išvengti jų 
diskriminacijos, Komisijai turėtų būti 
deleguotas įgaliojimas pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 
nustatomos juridinių asmenų laikymo 
jaunais ūkininkais sąlygos, apibrėžtas 
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lengvatinis profesinių įgūdžių įgijimo 
laikotarpis, būtiniausias verslo planų 
turinys ir kriterijai, kuriuos taikytų 
valstybės narės apibrėždamos mažus ūkius 
ir nustatydamos viršutines ir apatines ribas, 
pagal kurias būtų nustatoma veiksmo 
atitiktis paramos jauniesiems ūkininkams 
arba mažų ūkių plėtrai skyrimo kriterijams;

lengvatinis profesinių įgūdžių įgijimo 
laikotarpis, būtiniausias verslo planų 
turinys ir kriterijai, kuriuos taikytų 
valstybės narės apibrėždamos mažus ūkius 
ir nustatydamos viršutines ir apatines ribas, 
pagal kurias būtų nustatoma veiksmo 
atitiktis paramos jauniesiems ūkininkams 
arba mažų ūkių plėtrai skyrimo kriterijams. 
Valstybės narės turėtų tęsti 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu pradėtas 
konkrečias pastangas, skirtas jauniems 
ūkininkams ir veiklai, susijusiai su 
specialistų užsiregistravimu ir naujų ūkių 
ar įmonių steigimu, ir skirti bent 5 proc. 
EŽŪFKP biudžeto kiekvienai kaimo 
plėtros programai, pagal kurią 
finansuojamos jaunus ūkininkus 
remiančios priemonės;

Or. de

Pakeitimas 134
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 
minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 
spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kuriomis skatinama 

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 
minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 
spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Tokia parama turėtų būti 
skiriama paisant bendruomenės 
nuosavybės principo, finansuojant 
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socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

projektus, kuriuos valdo ir kurių 
savininkai yra bendruomenes 
atstovaujantys įvairių tipų demokratiniai 
organai. Drauge su šiais tikslais turėtų būti 
siekiama paslaugų bei infrastruktūros, 
kuriomis skatinama socialinė įtrauktis ir 
keičiamos kaimo vietovių socialinio bei 
ekonominio nuosmukio ir gyventojų 
skaičiaus mažėjimo tendencijos, plėtros.
Siekiant kuo didesnio šios paramos 
veiksmingumo, atitinkami veiksmai turėtų 
būti įgyvendinami pagal savivaldybių 
plėtros planus, jei tokie yra, o jų 
pagrindinės paslaugos plėtojamos vienos 
arba daugiau kaimo bendruomenių.
Siekiant užtikrinti darną su Sąjungos 
klimato politikos tikslais, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, kuriais 
būtų nustatoma, kokių tipų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 135
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen, Milan Zver

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 
minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių ir socialinių vietos paslaugų 
plėtra, įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 
minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 
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spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros.
Atsižvelgiant į tai, ypač daug dėmesio 
turėtų būti skirta tam, kad jaunos moterys 
neišvyktų iš kaimo, t. y. turėtų būti 
įgyvendinamos tikslinės paramos 
priemonės pagal 20 straipsnį, kad 
moterims būtų suteikta galimybių, o tai 
būtų paskata neemigruoti. Siekiant kuo 
didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 136
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
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potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 
minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 
spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 
minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 
spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kurios padėtų pasiekti 
socialinę įtrauktį, išspręstų moterų 
ekonominio diskriminavimo ir 
diskriminavimo darbo vietoje problemas
kaimo vietovėse ir pakeistų socialinio bei 
ekonominio nuosmukio ir gyventojų 
skaičiaus mažėjimo kaimo vietovėse 
tendencijas, plėtros. Siekiant kuo didesnio 
šios paramos veiksmingumo, atitinkami 
veiksmai turėtų būti įgyvendinami pagal 
savivaldybių plėtros planus, jei tokie yra, o 
jų pagrindinės paslaugos plėtojamos vienos 
arba daugiau kaimo bendruomenių.
Siekiant užtikrinti darną su Sąjungos 
klimato politikos tikslais, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, kuriais 
būtų nustatoma, kokių tipų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

Or. es

Pakeitimas 137
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
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gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 
minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 
spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą, išteklių naudojimo efektyvumą ir 
žiedinę regionų ekonomiką elementas.
Todėl parama turėtų būti skiriama 
veiksmams, kuriais siekiama minėto tikslo, 
įskaitant prieigą prie informacinių ir ryšių 
technologijų ir spartaus bei itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio vystymą. Drauge su 
šiais tikslais turėtų būti siekiama paslaugų 
bei infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

Or. de

Pakeitimas 138
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant visų pirma ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas, mokyklas ir užklasinio ugdymo 
įstaigas, vietines bibliotekas, pramogų ir 
sporto centrus, kaimų atnaujinimas ir 
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yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 
minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 
spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

veikla, kuria siekiama atkurti ir atnaujinti 
kaimų kultūrinį bei gamtos paveldą ir 
kaimo kraštovaizdžius, yra pagrindinis 
pastangų išnaudoti augimo potencialą ir 
skatinti kaimo vietovių tvarumą elementas.
Todėl parama turėtų būti skiriama 
veiksmams, kuriais siekiama minėto tikslo, 
įskaitant prieigą prie informacinių ir ryšių 
technologijų ir spartaus bei itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio vystymą. Drauge su 
šiais tikslais turėtų būti siekiama paslaugų 
bei infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

Or. pl

Pakeitimas 139
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant sveikatos priežiūros ir 
prevencijos įstaigas, laisvalaikį ir kultūrą, 
kaimų atnaujinimas ir veikla, kuria 
siekiama atkurti ir atnaujinti kaimų 
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yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 
minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 
spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

kultūrinį bei gamtos paveldą ir kaimo 
kraštovaizdžius, yra pagrindinis pastangų 
išnaudoti augimo potencialą ir skatinti 
kaimo vietovių tvarumą elementas. Todėl 
parama turėtų būti skiriama veiksmams, 
kuriais siekiama minėto tikslo, įskaitant 
prieigą prie informacinių ir ryšių 
technologijų ir spartaus bei itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio vystymą. Drauge su 
šiais tikslais turėtų būti siekiama paslaugų 
bei infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros 
ir prevencijos įstaigų plėtra, plėtojamos 
vienos arba daugiau kaimo bendruomenių.
Siekiant užtikrinti darną su Sąjungos 
klimato politikos tikslais, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, kuriais 
būtų nustatoma, kokių tipų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 140
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) pabrėžia, kad svarbu įtraukti 
bioekonomiką ir įvardyti ją kaip tikslą, 
kuris turėtų būti remiamas įgyvendinant 
bendrosios žemės ūkio politikos kaimo 
plėtros politiką; ragina labiau remti 
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biomasės panaudojimo infrastruktūros ir 
logistinių pajėgumų kūrimą ir 
optimizavimą aplinkos ir ekonomikos 
požiūriu tvariu būdu, visų žemės ūkio 
atliekų, kitų atliekų, liekanų, 
lignoceliuliozės medžiagų ir nemaistinės 
celiuliozės medžiagų panaudojimą; todėl 
siūlo įgyvendinti specialią priemonę, 
kuria būtų remiamas tvarus žemės ūkio 
atliekų surinkimas i panaudojimas 
perdirbant jas į biologinius produktus.

Or. en

Pakeitimas 141
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) siekiant išsaugoti ir padidinti 
biologinę įvairovę žemės ūkio regionuose, 
reikia, kad kaimo plėtra būtų prisidedama 
prie tinkamo tinklo „Natura 2000“ 
įgyvendinimo nustatant konkrečias 
priemones, skirtas valdymo praktikai 
parengti ir projektams įgyvendinti, 
įskaitant konkrečią infrastruktūrą 
(negamybinės investicijos).

Or. en

Pakeitimas 142
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
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klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui turėtų apimti bendra priemonė. 
Ši priemonė turėtų aprėpti miškų išteklių 
išplėtimą ir gerinimą žemėje įveisiant 
mišką ir sukuriant agrarinės 
miškininkystės sistemas, kuriomis 
apjungiami ekstensyvusis žemės ūkis ir 
miškininkystės sistemos, gaisrų arba kitų 
stichinių nelaimių nuniokotų miškų 
atkūrimą ir atitinkamas prevencines 
priemones, investicijas į naujas 
miškininkystės technologijas ir į miško 
produktų perdirbimą ir prekybą, kuriomis 
siekiama pagerinti miškų savininkų 
ekonominį ir aplinkosauginį 
veiksmingumą, ir nerentabilias 
investicijas, kuriomis siekiama padidinti 
ekosistemų atsparumą, atsparumą klimato 
kaitai ir miškų ekosistemų aplinkosauginę 
vertę. Turėtų būti vengiama šia parama 
iškreipti konkurenciją, ji turėtų būti 
neutrali rinkos atžvilgiu. Todėl turėtų būti 
nustatyti paramos teikimo apribojimai, 
susiję su paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu 
statusu. Vietovėse, kurias valstybės narės 
priskyrė prie vidutinio arba didelio gaisro 
pavojaus vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų. Visi prevenciniai 
veiksmai turėtų būti miškų apsaugos plano 
dalis. Jei stichinės nelaimės atveju 
ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonė turėtų būti
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 

klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Turėtų būti vengiama šia parama 
iškreipti konkurenciją, ji turėtų būti 
neutrali rinkos atžvilgiu ir derėti su 
aplinkos tikslais. Miškų valdymo planai, 
įskaitant biologinės įvairovės aspektus, 
turėtų būti taikomi visiems miškams, 
kuriems skiriamos lėšos pagal kaimo 
plėtros programas. Todėl turėtų būti 
nustatyti paramos teikimo apribojimai, 
susiję su paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu 
statusu. Vietovėse, kurias valstybės narės 
priskyrė prie vidutinio arba didelio gaisro 
pavojaus vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų ir ne vien kelių 
tiesimo bei vandens rezervuarų įrengimo; 
reikėtų įtraukti pažangią tradicinę 
praktiką. Pagal miško valdymo plano 
apsaugos skyrių visi prevenciniai veiksmai 
turėtų būti privaloma kiekvieno miško 
valdymo plano dalis. Jei stichinės nelaimės 
atveju ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonės turėtų būti
priimamos atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiamos valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Parama miško 
priemonėms turėtų būti teikiama tik tada, 
kai laikomasi gerosios miškininkystės
praktikos. Siekiant užtikrinti, kad miško 
įveisimas žemės ūkio paskirties žemėje 
atitiktų aplinkos politikos tikslus, 
Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
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įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės
strategijos įgyvendinimo; Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;
Todėl reikėtų užtikrinti, kad bet koks 
pirmas miško įveisimas privalėtų būti 
pritaikytas vietos sąlygoms, suderintas su 
aplinka ir didinti biologinę įvairovę. Be to, 
būtų draudžiama sodinti medžius pusiau 
natūraliose pievose;

Or. en

Pakeitimas 143
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui turėtų apimti bendra priemonė.
Ši priemonė turėtų aprėpti miškų išteklių 
išplėtimą ir gerinimą žemėje įveisiant 
mišką ir sukuriant agrarinės miškininkystės 
sistemas, kuriomis apjungiami 
ekstensyvusis žemės ūkis ir miškininkystės 

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui turėtų apimti bendra priemonė.
Ši priemonė turėtų aprėpti miškų išteklių 
išplėtimą ir gerinimą žemėje įveisiant 
mišką ir sukuriant agrarinės miškininkystės 
sistemas, kuriomis apjungiami 
ekstensyvusis žemės ūkis ir miškininkystės 
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sistemos, gaisrų arba kitų stichinių 
nelaimių nuniokotų miškų atkūrimą ir 
atitinkamas prevencines priemones, 
investicijas į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą, kuriomis siekiama 
pagerinti miškų savininkų ekonominį ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, ir 
nerentabilias investicijas, kuriomis 
siekiama padidinti ekosistemų atsparumą, 
atsparumą klimato kaitai ir miškų 
ekosistemų aplinkosauginę vertę. Turėtų 
būti vengiama šia parama iškreipti 
konkurenciją, ji turėtų būti neutrali rinkos 
atžvilgiu. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai, susiję su 
paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu statusu.
Vietovėse, kurias valstybės narės priskyrė 
prie vidutinio arba didelio gaisro pavojaus 
vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų. Visi prevenciniai 
veiksmai turėtų būti miškų apsaugos plano 
dalis. Jei stichinės nelaimės atveju 
ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos įgyvendinimo. Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

sistemos, gaisrų arba kitų stichinių 
nelaimių nuniokotų miškų atkūrimą ir 
atitinkamas prevencines priemones, 
investicijas į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą, kuriomis siekiama 
pagerinti miškų savininkų ekonominį ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, ir 
nerentabilias investicijas, kuriomis 
siekiama padidinti ekosistemų atsparumą, 
atsparumą klimato kaitai ir miškų 
ekosistemų aplinkosauginę vertę. Turėtų 
būti vengiama šia parama iškreipti 
konkurenciją, ji turėtų būti neutrali rinkos 
atžvilgiu. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai, susiję su 
paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu statusu.
Be to, parama turėtų būti skiriama tik 
veiklai, kuri taip pat naudinga biologinei 
įvairovei ir klimatui. Miškų valdymo 
planai, į kuriuos įtraukti biologinės 
įvairovės aspektai siekiant išmatuojamo 
rūšių ir buveinių, priklausomų nuo 
miškininkystės veiklos ar jos veikiamų, 
biologinės įvairovės išsaugojimo būklės 
pagerėjimo, turėtų būti būtina visų miškų 
finansavimo pagal žemės ūkio plėtros 
programą gavimo sąlyga, laikantis ES 
biologinės įvairovės strategijos 
reikalavimų. Vietovėse, kurias valstybės 
narės priskyrė prie vidutinio arba didelio 
gaisro pavojaus vietovių, turėtų būti imtasi 
gaisrų prevencijos veiksmų. Visi 
prevenciniai veiksmai turėtų būti miškų 
apsaugos plano dalis. Jei stichinės nelaimės 
atveju ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
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prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos įgyvendinimo; Visa parama 
pagal miškui skirtas priemones gali būti 
teikiama tik jei laikomasi gerosios
miškininkystės praktikos. Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;
Tačiau miškas gali būti įveisiamas tik 
panaudojant prie vietos sąlygų 
prisitaikiusias vietines medžių rūšis. Be to, 
miškas negali būti veisiamas 
daugiametėse ganyklose ir jis neturi daryti 
žalos biologinei įvairovei arba aplinkai.
Bet kokia parama bioenergijos 
naudojimui ir gamybai turėtų būti 
grindžiama tvarumo kriterijais. Nesant 
teisiškai privalomų ES lygmens kietosios 
ir dujinės biomasės tvarumo kriterijų 
valstybės narės įtraukia kietosios ir 
dujinės biomasės tvarumo kriterijus į savo 
kaimo plėtros programas.

Or. en

Pakeitimas 144
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Griežtai įgyvendinant 
tvarų miškų valdymą (TMV) nepanaudotų 
miškininkystės ir medienos išteklių 
eksploatavimas ir platesnis medienos 
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valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui turėtų apimti bendra priemonė. Ši 
priemonė turėtų aprėpti miškų išteklių 
išplėtimą ir gerinimą žemėje įveisiant 
mišką ir sukuriant agrarinės miškininkystės 
sistemas, kuriomis apjungiami 
ekstensyvusis žemės ūkis ir miškininkystės 
sistemos, gaisrų arba kitų stichinių 
nelaimių nuniokotų miškų atkūrimą ir 
atitinkamas prevencines priemones, 
investicijas į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą, kuriomis siekiama 
pagerinti miškų savininkų ekonominį ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, ir 
nerentabilias investicijas, kuriomis 
siekiama padidinti ekosistemų atsparumą, 
atsparumą klimato kaitai ir miškų 
ekosistemų aplinkosauginę vertę. Turėtų 
būti vengiama šia parama iškreipti 
konkurenciją, ji turėtų būti neutrali rinkos 
atžvilgiu. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai, susiję su 
paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu statusu.
Vietovėse, kurias valstybės narės priskyrė 
prie vidutinio arba didelio gaisro pavojaus 
vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų. Visi prevenciniai 
veiksmai turėtų būti miškų apsaugos plano 
dalis. Jei stichinės nelaimės atveju 
ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 

panaudojimas gali smarkiai prisidėti 
siekiant ES klimato politikos tikslų ir 
plataus masto strategijos „ES 2020“ 
tikslų. Per 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpį įvairios priemonės apėmė 
skirtingų tipų paramą investicijoms į 
miškininkystę ir jos valdymui.
Supaprastinimo tikslais ir siekiant paramos 
gavėjams suteikti galimybę patiems rengti 
ir įgyvendinti didesnės pridėtinės vertės 
turinčius integruotus projektus, visų tipų 
paramą investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymą turėtų apimti bendra priemonė. Ši 
priemonė turėtų aprėpti miškų išteklių 
išplėtimą ir gerinimą žemėje įveisiant 
mišką ir sukuriant agrarinės miškininkystės 
sistemas, kuriomis apjungiami 
ekstensyvusis žemės ūkis ir miškininkystės 
sistemos, gaisrų arba kitų stichinių 
nelaimių nuniokotų miškų atkūrimą ir 
atitinkamas prevencines priemones, 
investicijas į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą, kuriomis siekiama 
pagerinti miškų savininkų ekonominį ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, ir 
nerentabilias investicijas, kuriomis 
siekiama padidinti ekosistemų atsparumą, 
atsparumą klimato kaitai ir miškų 
ekosistemų aplinkosauginę vertę. Turėtų 
būti vengiama šia parama iškreipti 
konkurenciją, ji turėtų būti neutrali rinkos 
atžvilgiu. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai, susiję su 
paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu statusu.
Vietovėse, kurias valstybės narės priskyrė 
prie vidutinio arba didelio gaisro pavojaus 
vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų. Visi prevenciniai 
veiksmai turėtų būti miškų apsaugos plano 
dalis. Jei stichinės nelaimės atveju 
ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
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prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos įgyvendinimo; Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos įgyvendinimo; Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

Or. de

Pakeitimas 145
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui turėtų apimti bendra priemonė.
Ši priemonė turėtų aprėpti miškų išteklių 
išplėtimą ir gerinimą žemėje įveisiant 
mišką ir sukuriant agrarinės miškininkystės 
sistemas, kuriomis apjungiami 
ekstensyvusis žemės ūkis ir miškininkystės 

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui turėtų apimti bendra priemonė.
Ši priemonė turėtų aprėpti miškų išteklių 
išplėtimą ir gerinimą žemėje įveisiant 
mišką ir sukuriant agrarinės miškininkystės 
sistemas, kuriomis apjungiami 
ekstensyvusis žemės ūkis ir miškininkystės 
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sistemos, gaisrų arba kitų stichinių 
nelaimių nuniokotų miškų atkūrimą ir 
atitinkamas prevencines priemones, 
investicijas į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą, kuriomis siekiama 
pagerinti miškų savininkų ekonominį ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, ir 
nerentabilias investicijas, kuriomis 
siekiama padidinti ekosistemų atsparumą, 
atsparumą klimato kaitai ir miškų 
ekosistemų aplinkosauginę vertę. Turėtų 
būti vengiama šia parama iškreipti 
konkurenciją, ji turėtų būti neutrali rinkos 
atžvilgiu. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai, susiję su 
paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu statusu.
Vietovėse, kurias valstybės narės priskyrė 
prie vidutinio arba didelio gaisro pavojaus 
vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų. Visi prevenciniai 
veiksmai turėtų būti miškų apsaugos plano 
dalis. Jei stichinės nelaimės atveju 
ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos įgyvendinimo. Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

sistemos, gaisrų arba kitų stichinių 
nelaimių nuniokotų miškų atkūrimą ir 
atitinkamas prevencines priemones, 
investicijas į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą, kuriomis siekiama 
pagerinti miškų savininkų ir 
miškininkystės darbuotojų ekonominį ir 
aplinkosauginį veiksmingumą ir 
nerentabilias investicijas, kuriomis 
siekiama padidinti ekosistemų atsparumą, 
atsparumą klimato kaitai ir miškų 
ekosistemų aplinkosauginę vertę. Turėtų 
būti vengiama šia parama iškreipti 
konkurenciją, ji turėtų būti neutrali rinkos 
atžvilgiu. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai medienos 
gamybai, susiję su paramos gavėjų dydžiu 
ir teisiniu statusu. Šie apribojimai neturėtų 
būti taikomi, jei parama skiriama miško 
ne medienos produktams arba 
investicijoms į miškus aplinkosaugos 
tikslais. Vietovėse, kurias valstybės narės 
priskyrė prie vidutinio arba didelio gaisro 
pavojaus vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų. Visi prevenciniai 
veiksmai turėtų būti miškų apsaugos plano 
dalis. Jei stichinės nelaimės atveju 
ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos įgyvendinimo; Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
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priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 146
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui turėtų apimti bendra priemonė.
Ši priemonė turėtų aprėpti miškų išteklių 
išplėtimą ir gerinimą žemėje įveisiant 
mišką ir sukuriant agrarinės miškininkystės 
sistemas, kuriomis apjungiami 
ekstensyvusis žemės ūkis ir miškininkystės 
sistemos, gaisrų arba kitų stichinių 
nelaimių nuniokotų miškų atkūrimą ir 
atitinkamas prevencines priemones, 
investicijas į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą, kuriomis siekiama 
pagerinti miškų savininkų ekonominį ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, ir 
nerentabilias investicijas, kuriomis 
siekiama padidinti ekosistemų atsparumą, 
atsparumą klimato kaitai ir miškų 
ekosistemų aplinkosauginę vertę. Turėtų 
būti vengiama šia parama iškreipti 

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui turėtų apimti bendra priemonė.
Informacija apima: Ši priemonė turėtų 
aprėpti miškų išteklių išplėtimą ir gerinimą 
žemėje įveisiant mišką ir sukuriant 
agrarinės miškininkystės sistemas, 
kuriomis apjungiami ekstensyvusis žemės 
ūkis ir miškininkystės sistemos, gaisrų arba 
kitų stichinių nelaimių nuniokotų miškų 
atkūrimą ir atitinkamas prevencines 
priemones, investicijas į naujas 
miškininkystės technologijas ir į miško 
produktų perdirbimą ir prekybą,
investicijas į biomasės, gaunamos iš 
miškininkystės, ruošimą ir saugojimą ir 
plotų apsėjimą daugiamečiais energiniais 
augalais, kuriomis siekiama pagerinti 
miškų savininkų ekonominį, inovacinį ir 
aplinkosauginį veiksmingumą, ir 
nerentabilias investicijas, kuriomis 
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konkurenciją, ji turėtų būti neutrali rinkos 
atžvilgiu. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai, susiję su 
paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu statusu.
Vietovėse, kurias valstybės narės priskyrė 
prie vidutinio arba didelio gaisro pavojaus 
vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų. Visi prevenciniai 
veiksmai turėtų būti miškų apsaugos plano 
dalis. Jei stichinės nelaimės atveju 
ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos įgyvendinimo; Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

siekiama padidinti ekosistemų atsparumą, 
atsparumą klimato kaitai ir miškų 
ekosistemų aplinkosauginę vertę. Turėtų 
būti vengiama šia parama iškreipti 
konkurenciją, ji turėtų būti neutrali rinkos
atžvilgiu. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai, susiję su 
paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu statusu.
Vietovėse, kurias valstybės narės priskyrė 
prie vidutinio arba didelio gaisro pavojaus 
vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų. Visi prevenciniai 
veiksmai turėtų būti miškų apsaugos plano 
dalis. Jei stichinės nelaimės atveju 
ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos.
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos įgyvendinimo; Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

Or. de

Pakeitimas 147
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis



AM\903101LT.doc 75/163 PE489.640v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) gamintojų grupės padeda ūkininkams 
bendrai įveikti jų produktų prekybos, 
įskaitant vietos rinkose, sunkumus, 
kylančius dėl didėjančios konkurencijos ir 
vartotojų grandies rinkų konsolidavimo.
Todėl turėtų būti skatinamas gamintojų 
grupių kūrimasis. Siekiant užtikrinti, kad 
riboti finansiniai ištekliai būtų 
panaudojami kuo geriau, parama turėtų 
būti teikiama tik toms gamintojų grupėms, 
kurios atitinka MVĮ reikalavimus. 
Siekiant užtikrinti, kad gamintojų grupė 
taptų perspektyviu subjektu, turėtų būti 
nustatyta sąlyga, pagal kurią norėdama
gauti valstybės narės pripažinimą
gamintojų grupė valstybei narei turėtų 
pateikti patvirtinti verslo planą. Kad 
parama netaptų veiklos pagalba ir siekiant 
išlaikyti skatinamąjį jos pobūdį, ji turėtų 
būti skiriama ne ilgiau kaip penkerius 
metus;

(27) gamintojų grupės padeda ūkininkams 
bendrai įveikti jų produktų prekybos, 
įskaitant vietos rinkose, sunkumus, 
kylančius dėl didėjančios konkurencijos ir 
vartotojų grandies rinkų konsolidavimo.
Todėl turėtų būti skatinamas gamintojų 
grupių, tokių grupių asociacijų, 
tarpšakinių organizacijų, valdymo 
kooperatyvų ir kitų tipų asociacijų organų
kūrimasis. Be to, siekiant skatinti tiekimo 
koncentraciją, be minėtosioms 
asociacijoms steigti numatytos paramos, 
turėtų būti numatytos papildomos paramos 
priemonės. Siekiant užtikrinti, kad 
gamintojų grupė ar minėtieji kitokio 
pobūdžio organai taptų perspektyviais 
subjektais, turėtų būti nustatyta sąlyga, 
pagal kurią norėdami gauti valstybės narės 
pripažinimą tokie organai valstybei narei 
turėtų pateikti patvirtinti verslo planą ar 
veiksmų programą. Kad parama netaptų 
veiklos pagalba ir siekiant išlaikyti 
skatinamąjį jos pobūdį, ji turėtų būti 
skiriama ne ilgiau kaip penkerius metus;

Or. es

Pakeitimas 148
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) gamintojų grupės padeda ūkininkams 
bendrai įveikti jų produktų prekybos, 
įskaitant vietos rinkose, sunkumus, 
kylančius dėl didėjančios konkurencijos ir 
vartotojų grandies rinkų konsolidavimo.
Todėl turėtų būti skatinamas gamintojų 
grupių kūrimasis. Siekiant užtikrinti, kad 

(27) gamintojų grupės padeda ūkininkams 
bendrai įveikti jų produktų prekybos, 
įskaitant vietos rinkose, sunkumus, 
kylančius dėl didėjančios konkurencijos ir 
vartotojų grandies rinkų konsolidavimo.
Todėl turėtų būti skatinamas gamintojų 
grupių kūrimasis turint aiškų tikslą padėti 
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riboti finansiniai ištekliai būtų 
panaudojami kuo geriau, parama turėtų 
būti teikiama tik toms gamintojų grupėms, 
kurios atitinka MVĮ reikalavimus. Siekiant 
užtikrinti, kad gamintojų grupė taptų 
perspektyviu subjektu, turėtų būti nustatyta 
sąlyga, pagal kurią norėdama gauti 
valstybės narės pripažinimą gamintojų 
grupė valstybei narei turėtų pateikti 
patvirtinti verslo planą. Kad parama 
netaptų veiklos pagalba ir siekiant išlaikyti 
skatinamąjį jos pobūdį, ji turėtų būti 
skiriama ne ilgiau kaip penkerius metus;

ūkininkams padidinti jų galią derybose 
maisto tiekimo grandinėje. Siekiant 
užtikrinti, kad riboti finansiniai ištekliai 
būtų panaudojami kuo geriau, parama 
turėtų būti teikiama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ 
reikalavimus. Siekiant užtikrinti, kad 
gamintojų grupė taptų perspektyviu 
subjektu, turėtų būti nustatyta sąlyga, pagal 
kurią norėdama gauti valstybės narės 
pripažinimą gamintojų grupė valstybei 
narei turėtų pateikti patvirtinti verslo planą.
Kad parama netaptų veiklos pagalba ir 
siekiant išlaikyti skatinamąjį jos pobūdį, ji 
turėtų būti skiriama ne ilgiau kaip 
penkerius metus;

Or. en

Pakeitimas 149
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) gamintojų grupės padeda ūkininkams 
bendrai įveikti jų produktų prekybos, 
įskaitant vietos rinkose, sunkumus, 
kylančius dėl didėjančios konkurencijos ir 
vartotojų grandies rinkų konsolidavimo.
Todėl turėtų būti skatinamas gamintojų
grupių kūrimasis. Siekiant užtikrinti, kad 
riboti finansiniai ištekliai būtų 
panaudojami kuo geriau, parama turėtų 
būti teikiama tik toms gamintojų grupėms, 
kurios atitinka MVĮ reikalavimus. Siekiant 
užtikrinti, kad gamintojų grupė taptų
perspektyviu subjektu, turėtų būti nustatyta 
sąlyga, pagal kurią norėdama gauti 
valstybės narės pripažinimą gamintojų
grupė valstybei narei turėtų pateikti 
patvirtinti verslo planą. Kad parama 
netaptų veiklos pagalba ir siekiant išlaikyti 
skatinamąjį jos pobūdį, ji turėtų būti 

(27) gamintojų grupės padeda ūkininkams 
bendrai įveikti jų produktų prekybos, 
įskaitant vietos rinkose, sunkumus, 
kylančius dėl didėjančios konkurencijos ir 
vartotojų grandies rinkų konsolidavimo.
Todėl turėtų būti skatinamas gamintojų
organizacijų kūrimasis ir reorganizacija 
jas sujungiant, didinant dalyvių skaičių ar 
diferencijuojant. Siekiant užtikrinti, kad 
riboti finansiniai ištekliai būtų 
panaudojami kuo geriau, parama turėtų 
būti teikiama tik toms gamintojų
organizacijoms, kurios atitinka MVĮ 
reikalavimus. Siekiant užtikrinti, kad 
gamintojų organizacijos taptų
perspektyviais subjektais, turėtų būti 
nustatyta sąlyga, pagal kurią norėdama 
gauti valstybės narės pripažinimą 
gamintojų organizacija valstybei narei 
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skiriama ne ilgiau kaip penkerius metus; turėtų pateikti patvirtinti verslo planą. Kad 
parama netaptų veiklos pagalba ir siekiant 
išlaikyti skatinamąjį jos pobūdį, ji turėtų 
būti skiriama ne ilgiau kaip penkerius 
metus;

Or. pt

Pakeitimas 150
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) gamintojų grupės padeda ūkininkams 
bendrai įveikti jų produktų prekybos, 
įskaitant vietos rinkose, sunkumus, 
kylančius dėl didėjančios konkurencijos ir 
vartotojų grandies rinkų konsolidavimo.
Todėl turėtų būti skatinamas gamintojų
grupių kūrimasis. Siekiant užtikrinti, kad 
riboti finansiniai ištekliai būtų 
panaudojami kuo geriau, parama turėtų 
būti teikiama tik toms gamintojų grupėms, 
kurios atitinka MVĮ reikalavimus. Siekiant 
užtikrinti, kad gamintojų grupė taptų 
perspektyviu subjektu, turėtų būti nustatyta 
sąlyga, pagal kurią norėdama gauti 
valstybės narės pripažinimą gamintojų
grupė valstybei narei turėtų pateikti 
patvirtinti verslo planą. Kad parama 
netaptų veiklos pagalba ir siekiant išlaikyti 
skatinamąjį jos pobūdį, ji turėtų būti 
skiriama ne ilgiau kaip penkerius metus;

(27) gamintojų organizacijos padeda 
ūkininkams bendrai įveikti jų produktų 
prekybos, įskaitant vietos rinkose, 
sunkumus, kylančius dėl didėjančios 
konkurencijos ir vartotojų grandies rinkų 
konsolidavimo. Todėl turėtų būti 
skatinamas gamintojų organizacijų
kūrimasis ar jų didinimas. Siekiant 
užtikrinti, kad riboti finansiniai ištekliai 
būtų panaudojami kuo geriau, parama 
turėtų būti teikiama tik toms gamintojų
organizacijoms, kurios atitinka MVĮ 
reikalavimus. Siekiant užtikrinti, kad 
gamintojų organizacija taptų perspektyviu 
subjektu, turėtų būti nustatyta sąlyga, pagal 
kurią norėdama gauti valstybės narės 
pripažinimą gamintojų organizacija
valstybei narei turėtų pateikti patvirtinti 
verslo planą. Kad parama netaptų veiklos 
pagalba ir siekiant išlaikyti skatinamąjį jos 
pobūdį, ji turėtų būti skiriama ne ilgiau 
kaip penkerius metus;

Or. en

Pakeitimas 151
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis 
principo „teršėjas moka“. Daugeliu atveju
jei įsipareigojimus bendrai prisiima 
ūkininkų grupė, dėl atitinkamų rezultatų 
sinergijos nauda aplinkai ir klimatui 
padidėja kelis kartus. Tačiau bendri 
veiksmai lemia ir papildomas sandorio 
sąnaudas, kurios turėtų būti tinkamai 
kompensuojamos. Siekdamos užtikrinti, 
kad ūkininkai ir kiti žemės valdytojai
galėtų teisingai įvykdyti prisiimtus 
įsipareigojimus, valstybės narės turėtų 
siekti suteikti jiems reikalingus įgūdžius ir 
žinias. Valstybės narės turėtų išlaikyti 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
dėtų pastangų lygį ir turi ne mažiau kaip 
25 proc. kiekvienai kaimo plėtros 
programai skirto bendro EŽŪFKP įnašo 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai pirmenybės tvarka turėtų būti 
skatinami tarnauti visuomenei diegdami ar 
toliau taikydami žemės ūkio praktiką, kuria 
prisidedama prie klimato kaitos švelninimo 
ir prisitaikymo prie jos ir kuri būtų 
suderinama su aplinkos, kraštovaizdžio ir 
jo savitumų, gamtinių išteklių, dirvožemio 
ir genetinės įvairovės apsauga bei 
gerinimu. Šiame kontekste genetinių 
išteklių išsaugojimui žemės ūkyje ir 
papildomiems didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimo sistemų poreikiams turėtų 
būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo. 
Pripažintų agrarinės aplinkosaugos 
priemonių rezultatai turėtų būti
skaičiuojami atsižvelgiant į ekologinių 
įsipareigojimų, prisiimtų pagal tiesioginių 
išmokų sistemą, vykdymą. Daugeliu
atvejų, jei įsipareigojimus bendrai prisiima 
ūkininkų grupė, dėl atitinkamų rezultatų 
sinergijos nauda aplinkai ir klimatui 
padidėja kelis kartus. Tačiau bendri 
veiksmai lemia ir papildomas sandorio 
sąnaudas, kurios turėtų būti tinkamai 
kompensuojamos. Siekdamos užtikrinti, 
kad ūkininkai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir privalo ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
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skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones. Ši 
priemonė pirmenybės tvarka turėtų būti 
taikoma žemės ūkio bendrovių vadovams. 

Or. de

Pakeitimas 152
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
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grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų 
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias.

Or. es

Pagrindimas

Visose valstybėse narėse ar ES regionuose neturėtų būti nustatyta minimali pagal EŽŪFKP 
skiriamo finansavimo dalis tokiai veiklai, ypač ne tokia didelė dalis. Ją nustačius būtų sunku
susidoroti su labai skirtingomis užduotimis ir būtų sunku skirti pakankamai dėmesio kitiems 
kaimo plėtros prioritetams.  Ypač tai svarbu turint omenyje tai, kad pagal pirmąjį ramstį 
numatytos naujos su tiesioginėmis išmokomis susijusios aplinkosaugos prievolės.

Pakeitimas 153
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
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ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų 
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį;

Or. it

Pakeitimas 154
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti ekologinius reikalavimus 
įgyvendindamos priemones, susijusias su 
miškininkystės priemonėmis, taip pat su 
„Natura 2000“ ir Vandens pagrindų 
direktyva susijusias išmokas, išmokas
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prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių;

Or. en

Pakeitimas 155
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
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papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Kiekvienai kaimo plėtros 
programai skirto bendro EŽŪFKP įnašo
dalies nustatymas yra valstybės narės 
kompetencija, skirtas klimato kaitos 
švelninimui bei prisitaikymui prie jos ir 
žemės valdymui pagal agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato, ekologinio
ūkininkavimo ir išmokų vietovėms, kuriose 
esama gamtinių ar kitokių specifinių 
kliūčių, priemones;

Or. lt

Pakeitimas 156
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
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turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato,
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. (orientacinis dydis)
kiekvienai kaimo plėtros programai skirto 
bendro EŽŪFKP įnašo skirti klimato kaitos 
švelninimui bei prisitaikymui prie jos ir 
žemės valdymui pagal agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato ir ekologinio 
ūkininkavimo priemones, „Natura 2000“
ir Vandens pagrindų direktyvą, priemonę 
dėl išmokų vietovėms, kuriose esama 
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių ir 
priemones, susijusias su gamybos 
praktika ir sistemomis, kurios, remiantis 
valstybių narių teikiamais įrodymais, 
prisideda prie klimato kaitos švelninimo 
bei prisitaikymo prie jos;

Or. pt

Pakeitimas 157
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai, laikantis principo „teršėjas 
moka“. Daugeliu atveju jei įsipareigojimus 
bendrai prisiima ūkininkų grupė, dėl 
atitinkamų rezultatų sinergijos nauda 
aplinkai ir klimatui padidėja kelis kartus.
Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos turėtų būti itin svarbios skatinant 
žemės ūkio perėjimą prie pažangių 
tvaraus ūkininkavimo sistemų ir siekiant 
rasti integruotų agrarinės aplinkosaugos
uždavinių sprendimo būdų, pvz., 
užtikrinant vandentvarką, biologinę 
įvairovę, organinį perdirbimą ir 
ekosistemos valdymą. Jomis ūkininkai ir 
kiti žemės valdytojai ir toliau turėtų būti 
skatinami tarnauti visuomenei diegdami ar 
toliau taikydami žemės ūkio praktiką, kuria 
prisidedama prie klimato kaitos švelninimo 
ir prisitaikymo prie jos ir kuri būtų 
suderinama su aplinkos, kraštovaizdžio ir 
jo savitumų, gamtinių išteklių, dirvožemio 
ir genetinės įvairovės apsauga bei 
gerinimu. Šiame kontekste genetinės 
įvairovės išsaugojimui, tvariam 
naudojimui ir plėtrai žemės ūkyje ir 
papildomiems didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimo sistemų poreikiams turėtų 
būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis paramos gavėjams turėtų būti
kompensuojama už investicijas į jų valdos 
aplinkosauginio ir klimato apsaugos 
veiksmingumo pagerinimą, jei jie 
sprendžia naujas, pvz., su klimato kaita, 
atsinaujinančiųjų išteklių energija, 
biologine įvairove ir vandens bei 
dirvožemio valdymu susijusias problemas. 
Daugeliu atvejų, jei įsipareigojimus 
bendrai prisiima ūkininkų grupė, dėl 
atitinkamų rezultatų sinergijos nauda 
aplinkai ir klimatui padidėja kelis kartus.
Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
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ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų 
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 30 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir „Natura 2000“ 
bei Vandens pagrindų direktyvoje 
numatytas priemones. Privaloma 
valstybėms narėms pasiūlyti priemonių, 
kuriomis būtų remiama sėjomaina;

Or. en

Pakeitimas 158
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Kad būtų 
dar labiau pagerinti su aplinka susiję 
rezultatai, jos turėtų apimti priemones, 
skatinančias konstruktyvų įsipareigojimų 
valdymą, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 32 straipsnyje. Jomis ūkininkai 
ir kiti žemės valdytojai ir toliau turėtų būti 
skatinami tarnauti visuomenei diegdami ar 
toliau taikydami žemės ūkio praktiką, kuria 
prisidedama prie klimato kaitos švelninimo 
ir prisitaikymo prie jos ir kuri būtų 
suderinama su aplinkos, kraštovaizdžio ir 
jo savitumų, gamtinių išteklių, dirvožemio 
ir genetinės įvairovės apsauga bei 
gerinimu. Šiame kontekste genetinių 
išteklių išsaugojimui žemės ūkyje ir 
papildomiems didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimo sistemų poreikiams turėtų 
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standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų 
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 50 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal 4 ir 5 prioritetų priemones;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis turimais duomenimis, agrarinės aplinkosaugos ir klimato schemos labai naudingos 
ir išlieka geriausia priemone siekiant su aplinka susijusių rezultatų, ypač atsižvelgiant į 
bendro finansavimo prievolę. Todėl jas reikėtų stiprinti. Be to, siekiant dar labiau pagerinti 
su aplinka susijusius rezultatus įgyvendinant įsipareigojimus ekologiniu požiūriu svarbiose 
vietovėse panaudojant į ekologiją orientuotas išmokas pagal I-ąjį ramstį reikia skatinti 
konstruktyvų valdymą taikant agrarinės aplinkosaugos ir klimato schemas.

Pakeitimas 159
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos viešųjų gėrybių ir paslaugų 
poreikį. Jomis ūkininkai ir kiti žemės 
valdytojai ir toliau turėtų būti skatinami 
tarnauti visuomenei diegdami ar toliau 
taikydami žemės ūkio praktiką, kuria 
prisidedama prie klimato kaitos, susijusios 
su žeme, švelninimo ir prisitaikymo prie 
jos ir kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio, biologinės ir 
genetinės įvairovės apsauga bei gerinimu.
Šiame kontekste genetinių išteklių 
išsaugojimui žemės ūkyje ir papildomiems 
didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
sistemų poreikiams turėtų būti skiriamas 
ypatingas dėmesys. Išmokomis turėtų būti 
prisidedama prie vykdant įsipareigojimus 
patirtų papildomų sąnaudų ir prarastų 
pajamų padengimo ir turėtų būti dengiami 
tik tie įsipareigojimai, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai, laikantis principo „teršėjas 
moka“. Daugeliu atvejų, jei įsipareigojimus 
bendrai prisiima ūkininkų grupė, dėl 
atitinkamų rezultatų sinergijos nauda 
aplinkai ir klimatui padidėja kelis kartus.
Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turi
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 40 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
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vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato,
taip pat ekologinio ūkininkavimo ir išmokų
vietovėms, kuriose įgyvendinama 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos, 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos arba 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
perėjimui nuo dabartinių prie būsimų 
ūkininkų ir žemės valdytojų 
įsipareigojimų agrarinei aplinkosaugai ir 
klimatui, atsižvelgiant į bazinio lygio 
pokyčius;

Or. en

Pakeitimas 160
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos viešųjų gėrybių ir paslaugų 
poreikį. Jomis ūkininkai ir kiti žemės 
valdytojai ir toliau turėtų būti skatinami 
tarnauti visuomenei diegdami ar toliau 
taikydami žemės ūkio praktiką, kuria 
prisidedama prie klimato kaitos, susijusios 
su žeme, švelninimo ir prisitaikymo prie 
jos ir kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio, biologinės ir 
genetinės įvairovės apsauga bei gerinimu.
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ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

Šiame kontekste genetinių išteklių 
išsaugojimui žemės ūkyje ir papildomiems 
didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
sistemų poreikiams turėtų būti skiriamas 
ypatingas dėmesys. Išmokomis turėtų būti 
prisidedama prie vykdant įsipareigojimus 
patirtų papildomų sąnaudų ir prarastų 
pajamų padengimo ir turėtų būti dengiami 
tik tie įsipareigojimai, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai, laikantis principo „teršėjas 
moka“. Daugeliu atvejų, jei įsipareigojimus 
bendrai prisiima ūkininkų grupė, dėl 
atitinkamų rezultatų sinergijos nauda 
aplinkai ir klimatui padidėja kelis kartus.
Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 35 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones, su 
„Natura 2000“ ir Vandens pagrindų 
direktyva susijusias išmokas, investicijas, 
kuriomis didinamas miško ekosistemų 
atsparumas ir gamtinė vertė, gerinamos 
miškų aplinkosaugos bei klimato 
paslaugos ir miškų išsaugojimas. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
perėjimui nuo dabartinių prie būsimų 
ūkininkų ir žemės valdytojų 
įsipareigojimų agrarinei aplinkosaugai ir 
klimatui, atsižvelgiant į bazinio lygio 
pokyčius;

Or. en
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Pakeitimas 161
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
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laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato,
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 30 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui, 
numatydamos agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato bei ekologinio ūkininkavimo
išmokas ir išmokas vietovėms, kuriose 
esama didelių gamtinių kliūčių, visų pirma 
kylančių dėl sausros ar drėgmės, arba dėl 
dirvožemio ar reljefo kokybės;

Or. fr

Pakeitimas 162
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
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standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato,
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui
numatydamos agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato, ekologinio ūkininkavimo, 
miškininkystės, „Natura 2000“ išmokas ir
išmokas vietovėms, kuriose įgyvendinama 
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos, 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos arba 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus. 

Or. es

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti visas priemones, kurios svarbios įgyvendinant Sąjungos prioritetus kaimo 
plėtros srityje pagal pasiūlymo dėl reglamento V priedą. Todėl turėtų būti įtraukiama pagal 
miškininkystės priemones (22, 23, 24 ir 35 straipsniai), „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų 
direktyvą (dabartinės II krypties priemonės) skiriama parama.

Pakeitimas 163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų
arba kitų žemės valdytojų grupė, dėl 
atitinkamų rezultatų sinergijos nauda 
aplinkai ir klimatui padidėja kelis kartus.
Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
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pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato,
taip pat ekologinio ūkininkavimo
priemones ir skiriant išmokas vietovėms, 
kuriose įgyvendinama 1992 m. gegužės 
21 d. Tarybos Direktyva 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos, 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos arba 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus.

Or. es

Pagrindimas

Būtina numatyti nuostatą vietovėms, kuriose taikoma Paukščių direktyva, ir kitoms vietovėms.

Pakeitimas 164
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
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ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo, miškininkystės 
priemones, su „Natura 2000“ ir Vandens 
pagrindų direktyva susijusias išmokas ir 
išmokų vietovėms, kuriose esama gamtinių 
ar kitokių specifinių kliūčių, priemones;

Or. es

Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktos visos pasiūlymo dėl reglamento V priede išvardytos priemonės, kurios 
svarbios įgyvendinant Sąjungos kaimo plėtros prioritetus, kuriais siekiama pagerinti 
ekosistemas ir gamtos išteklių valdymą, taip pat padėti pereiti prie mažo anglies dioksido 
kiekio technologijų ekonomikos.

Pakeitimas 165
Mariya Gabriel
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo
„teršėjas moka“. Daugeliu atvejų, jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos.
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir gali ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
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pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

Or. bg

Pakeitimas 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) visoms valstybėms narėms 
galiojančių sutartinių įsipareigojimų 
nustatymo principas turėtų būti 
grindžiamas mažiausios procentinės 
dalies nustatymu po to, kai paskiriamas 
kaimo plėtros biudžetas. Gebėjimas 
panaudoti aplinkosaugos priemones 
turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į 
kompensuojamų išlaidų rūšis, remiantis 
patirtimi, įgyta įgyvendinant priemones 
dabartiniu programavimo laikotarpiu. 
Bendras prisitaikymui prie klimato sąlygų 
skirtas EŽŪFKP įnašas turėtų ir toliau 
būti 25 proc., kadangi klimato sąlygų 
negalima vertinti kaip tikėtino scenarijaus 
gebėjimo panaudoti lėšas ir konkrečių 
plėtros poreikių valstybėse narėse 
aspektais. Vietovėse, kuriose esama 
gamtinių ir ekologinio ūkininkavimo 
kliūčių, parama turėtų būti skiriama 
plečiant su aplinka susijusių priemonių 
taikymo sritį bei atsižvelgiant į tokias 
priemones, kaip „Natura 2000“, Vandens 
pagrindų direktyva, pirmas miško 
įveisimas, taip pat į priemones 
negamybinių investicijų, miškų apsaugos, 
agrarinės miškininkystės sistemų kūrimo 
bei priemonių pagal LEADER programą 
srityse;

Or. ro
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Pakeitimas 167
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) išmokomis, kuriomis padedama pereiti 
prie ekologinio ūkininkavimo arba išlaikyti 
tokią ūkininkavimo veiklą, ūkininkai turėtų 
būti skatinami dalyvauti tokiose schemose 
ir taip atsiliepti į didėjantį visuomenės 
poreikį, kad ūkininkavimo praktika būtų 
palanki aplinkai, o gyvūnų gerovė aukšto 
lygio. Siekiant pagerinti įvairių priemonės 
teikiamų privalumų biologinei įvairovei 
sinergiją, ūkininkai turėtų būti skatinami 
sudaryti bendras sutartis arba 
bendradarbiauti, kad priemonė būtų 
taikoma kuo didesniems greta esantiems 
plotams. Siekiant išvengti, kad daugeliui 
ūkininkų netektų grįžti prie įprasto 
ūkininkavimo, turėtų būti remiamos tiek 
perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo 
veiklos, tiek tokios veiklos išlaikymo 
priemonės. Išmokomis turėtų būti 
prisidedama prie vykdant įsipareigojimus 
patiriamų papildomų sąnaudų ir prarastų 
pajamų ir jomis turėtų būti dengiami tik 
tie įsipareigojimai, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai ir 
reikalavimai;

(30) išmokomis, kuriomis padedama pereiti 
prie ekologinio ūkininkavimo arba išlaikyti 
tokią ūkininkavimo veiklą, ūkininkai turėtų 
būti skatinami dalyvauti tokiose schemose 
ir taip atsiliepti į didėjantį visuomenės 
poreikį, kad ūkininkavimo praktika būtų 
palanki aplinkai, o gyvūnų gerovė aukšto 
lygio. Siekiant pagerinti įvairių priemonės 
teikiamų privalumų biologinei įvairovei 
sinergiją, ūkininkai turėtų būti skatinami 
sudaryti bendras sutartis arba 
bendradarbiauti, kad priemonė būtų 
taikoma kuo didesniems greta esantiems 
plotams.

Or. de

Pakeitimas 168
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) ūkininkams, įsikūrusiems kalnų 
vietovėse arba kitose vietovėse, kuriose 
esama gamtinių arba kitokių specifinių 
kliūčių, teikiamomis išmokomis, kuriomis 
skatinama toliau naudoti žemės ūkio 
paskirties žemę, turėtų būti padedama 
išlaikyti kaimo pobūdį ir remti bei skatinti 
tvarių ūkininkavimo sistemų taikymą.
Siekiant užtikrinti tokios paramos 
veiksmingumą, išmokomis turėtų būti 
kompensuojamos dėl nepalankių 
atitinkamos vietovės sąlygų ūkininkų 
prarastos pajamos arba patiriamos 
papildomos sąnaudos;

(32) ūkininkams, įsikūrusiems kalnų 
vietovėse, atokiausiuose regionuose arba 
kitose vietovėse, kuriose esama gamtinių 
arba kitokių specifinių kliūčių, teikiamomis 
išmokomis, kuriomis skatinama toliau 
naudoti žemės ūkio paskirties žemę, turėtų 
būti padedama išlaikyti kaimo pobūdį ir 
remti bei skatinti tvarių ūkininkavimo 
sistemų taikymą. Siekiant užtikrinti tokios 
paramos veiksmingumą, išmokomis turėtų 
būti kompensuojamos dėl nepalankių 
atitinkamos vietovės sąlygų ūkininkų 
prarastos pajamos arba patiriamos 
papildomos sąnaudos;

Or. pt

Pakeitimas 169
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus.
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant palengvinti 
laipsniško išmokų mokėjimo nutraukimo 
etapą vietovėse, kurios pagal minėtus 
kriterijus nebelaikomos vietovėmis, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų 
būti priimta pereinamojo laikotarpio 
tvarka;

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus.
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
kriterijai, grindžiami patikima moksline 
informacija, atsižvelgiant į konkrečias 
savybes ir plėtros tikslus susijusiose 
vietovėse. Kriterijai turėtų būti specialiai 
priderinti prie tai vietovei būdingų 
gamtinių sunkumų ir prie joje esančių 
valdų gamybos ir (arba) ekonomikos 
struktūros. Iki 2010 m. gegužės 5 d. 
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Komisija turėtų pateikti naują pasiūlymą 
dėl atitinkamų kriterijų, remdamasi 
2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento 
rezoliucija (2009/2156(INI));

Or. de

Pagrindimas

Komisijos ataskaitos dėl geresnio paramos nukreipimo ūkiams, kurie įsikūrę gamtinių kliūčių 
turinčiose vietovėse, rezultatai yra nepatenkinami. Komisija turėtų parengti naują teisės akto 
pasiūlymą, atsižvelgdama į tai, kad įvairią veiklą vykdantys ūkiai įvairiose vietovėse patiria 
skirtingų išlaidų ir sąnaudų. Kol neparengtas šis teisės aktas, valstybės narės turėtų taikyti 
ankstesnę sistemą.

Pakeitimas 170
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus.
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant palengvinti 
laipsniško išmokų mokėjimo nutraukimo 
etapą vietovėse, kurios pagal minėtus 
kriterijus nebelaikomos vietovėmis, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų 
būti priimta pereinamojo laikotarpio
tvarka;

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus.
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl privalomų biofizinių 
kriterijų ir atitinkamų ribinių verčių,
pagal kurias ateityje būtų nustatomos 
vietovių ribos, taip pat dėl susijusių 
koregavimo taisyklių ir pereinamojo 
laikotarpio tvarkos;

Or. en
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Pakeitimas 171
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus.
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant palengvinti 
laipsniško išmokų mokėjimo nutraukimo 
etapą vietovėse, kurios pagal minėtus 
kriterijus nebelaikomos vietovėmis, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų 
būti priimta pereinamojo laikotarpio
tvarka;

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus.
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Iki 2015 m. 
gruodžio 31 d. Komisija turėtų pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto dėl privalomų biofizinių 
kriterijų ir atitinkamų ribinių verčių,
pagal kurias ateityje būtų nustatomos 
vietovių ribos, taip pat dėl susijusių 
koregavimo taisyklių ir pereinamojo 
laikotarpio tvarkos;

Or. en

Pakeitimas 172
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus.
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus.
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
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gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant 
palengvinti laipsniško išmokų mokėjimo 
nutraukimo etapą vietovėse, kurios pagal 
minėtus kriterijus nebelaikomos 
vietovėmis, kuriose esama gamtinių 
kliūčių, turėtų būti priimta pereinamojo 
laikotarpio tvarka;

gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, 
turėtų būti taikomi socialiniai ir 
ekonominiai kriterijai ir biofiziniai 
kriterijai;

Or. pt

Pakeitimas 173
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus.
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant palengvinti 
laipsniško išmokų mokėjimo nutraukimo 
etapą vietovėse, kurios pagal minėtus 
kriterijus nebelaikomos vietovėmis, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų būti 
priimta pereinamojo laikotarpio tvarka;

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės, atokiausi 
regionai arba kitos vietovės, kuriose esama 
gamtinių arba kitokių specifinių kliūčių, 
turėtų būti apibrėžtos pagal objektyvius 
kriterijus. Siekiant apibrėžti vietoves, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų būti 
taikomi biofiziniai kriterijai, grindžiami 
patikima moksline informacija. Siekiant 
palengvinti laipsniško išmokų mokėjimo 
nutraukimo etapą vietovėse, kurios pagal 
minėtus kriterijus nebelaikomos 
vietovėmis, kuriose esama gamtinių 
kliūčių, turėtų būti priimta pereinamojo 
laikotarpio tvarka;

Or. pt

Pakeitimas 174
Dimitar Stoyanov
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) išmokos ir toliau turėtų būti teikiamos 
miškų savininkams, kurie užsiima aplinkai 
arba klimatui palankia miškų išsaugojimo 
veikla prisiimdami įsipareigojimus 
padidinti biologinę įvairovę, išsaugoti 
didelės vertės miškų ekosistemas, pagerinti 
jų klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos potencialą ir 
sustiprinti miškų saugojamąją vertę, 
susijusią su dirvožemio erozijos prevencija, 
vandens išteklių išsaugojimu ir gamtiniais 
pavojais. Todėl miškų genetinių išteklių 
išsaugojimui ir rėmimui turėtų būti 
skiriamas ypatingas dėmesys. Išmokos turi 
būti skiriamos su miškais susijusiems
aplinkos įsipareigojimams, kuriais 
viršijami nacionaliniais teisės aktais 
nustatyti atitinkami privalomi standartai,
vykdyti. Siekiant užtikrinti, kad EŽŪFKP 
biudžeto ištekliai būtų naudojami 
racionaliai ir efektyviai, Komisijai turėtų 
būti deleguotas įgaliojimas pagal Sutarties 
190 straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 
nustatoma, kokių tipų veiksmai atitinka 
paramos skyrimo pagal šią priemonę 
reikalavimus;

(35) išmokos ir toliau turėtų būti teikiamos 
miškų savininkams, kurie užsiima aplinkai 
arba klimatui palankia miškų išsaugojimo 
veikla prisiimdami įsipareigojimus
išsaugoti ir padidinti biologinę įvairovę, 
išsaugoti didelės vertės miškų ekosistemas, 
pagerinti jų klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos potencialą ir 
sustiprinti miškų saugojamąją vertę, 
susijusią su miškų išsaugojimu,
dirvožemio erozijos prevencija, vandens 
išteklių išsaugojimu ir gamtiniais pavojais.
Todėl miškų genetinių išteklių 
išsaugojimui ir rėmimui turėtų būti 
skiriamas ypatingas dėmesys. Išmokos turi 
būti skiriamos vykdant su miškais
susijusius aplinkos įsipareigojimus, 
kuriais viršijami nacionaliniais teisės aktais 
nustatyti atitinkami privalomi standartai,
patirtoms papildomoms išlaidoms ir 
prarastoms pajamoms padengti. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto ištekliai 
būtų naudojami racionaliai ir efektyviai, 
Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 190 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų veiksmai atitinka paramos skyrimo 
pagal šią priemonę reikalavimus;

Or. bg

Pakeitimas 175
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) 2007–2013 m. programavimo (36) kaimo vietovių ūkininkavimo ir 
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laikotarpiu pagal kaimo plėtros politiką 
tiesiogiai buvo remiamas tik vieno tipo 
bendradarbiavimas – bendradarbiavimas 
kuriant naujus žemės ūkio ir maisto 
sektoriaus ir miškininkystės sektoriaus 
produktus, procesus ir technologijas. 
Parama šio tipo bendradarbiavimui tebėra 
būtina, tačiau ji turi būti atitinkamai 
pritaikyta, kad geriau atitiktų žinių 
ekonomikos reikalavimus. Šiomis 
aplinkybėmis turėtų būti numatyta 
galimybė pagal šią priemonę finansuoti 
vienos veiklos vykdytojo projektus, su 
sąlyga, kad gauti rezultatai būtų išplatinti, 
taip įgyvendinant tikslą skleisti naują 
praktiką, procesus arba produktus. Be to, 
tapo aišku, kad remiant įvairesnių tipų 
bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja
daugiau tiek mažų, tiek didelių paramos 
gavėjų, gali būti lengviau siekti kaimo 
plėtros politikos tikslų, padedant kaimo 
vietovių veiklos vykdytojams nugalėti 
ekonominius, aplinkos ir kitokius su 
susiskaidymu susijusius sunkumus. Todėl 
ši priemonė turėtų būti išplėsta. 
Smulkiems veiklos vykdytojams teikiama 
bendrų darbo procesų organizavimo ir 
dalijimosi įrenginiais bei ištekliais parama 
turėtų padėti išlaikyti jų ekonominį
perspektyvumą nepaisant mažos jų 
apimties. Remiant horizontalų ir vertikalų 
tiekimo grandinės dalyvių 
bendradarbiavimą ir vietos lygmens 
skatinamąją veiklą galėtų būti pagreitinta 
ekonomiškai racionali trumpo tiekimo 
grandinių, vietos rinkų ir vietos maisto 
grandinių plėtra. Remiant kolektyvinį 
aplinkos projektų ir praktikos principą
(pvz., kai atitinkama praktika pritaikoma 
didesniam ištisam žemės plotui), nauda 
aplinkai ir klimatui turėtų būti didesnė ir 
nuoseklesnė, nei tuomet, kai atskiri veiklos 
vykdytojai veikia neatsižvelgdami į kitus.
Parama šiose įvairiose srityse turėtų būti 
teikiama įvairiomis formomis. Klasteriai ir 
tinklai yra ypač aktualūs dalijantis 
kompetencija, taip pat plėtojant naujus 
specializuotus įgūdžius, paslaugas ir 

tvarios plėtros ateitis labai priklauso nuo 
ūkininkų (ypač smulkių ir jaunų 
ūkininkų), MVĮ ir kaimo plėtros tinklų 
gebėjimų bendradarbiauti ir dirbti kartu 
įgyvendinant bendrus projektus ir į juos 
investuojant, kad būtų sukurta visuotinių 
gėrybių, kurios teiktų naudos visiems 
dalyviams, o ne būtų lenktyniaujama dėl 
žemesnių standartų teisinantis 
konkurencija. Aišku, kad remiant įvairių
tipų bendradarbiavimą, kuriame dalyvauja
daug paramos gavėjų, gali būti lengviau 
siekti kaimo plėtros politikos tikslų, 
padedant kaimo vietovių veiklos 
vykdytojams nugalėti ekonominius, 
aplinkos ir kitokius su susiskaidymu 
susijusius sunkumus. Smulkiems veiklos 
vykdytojams teikiama bendrų darbo 
procesų organizavimo ir dalijimosi 
įrenginiais bei ištekliais parama turėtų 
padėti išlaikyti jų ekonominį, ekologinį ir 
socialinį tvarumą bei sėkmę nepaisant 
mažos jų apimties. Remiant horizontalų ir 
vertikalų tiekimo grandinės dalyvių 
bendradarbiavimą ir vietos lygmens 
skatinamąją veiklą galėtų būti pagreitinta 
ekonomiškai racionali trumpo tiekimo 
grandinių, vietos rinkų ir vietos maisto 
grandinių plėtra. Remiant kolektyvinį 
aplinkos projektų ir praktikos principą
(pvz., kai atitinkama praktika pritaikoma 
didesniam ištisam žemės plotui), nauda 
aplinkai ir klimatui turėtų būti didesnė ir 
nuoseklesnė, nei tuomet, kai atskiri veiklos 
vykdytojai veikia neatsižvelgdami į kitus.
Todėl šią priemonę reikėtų išplėsti ir 
skatinti jai taikant 80 proc. bendro 
finansavimo normą. Parama šiose 
įvairiose srityse turėtų būti teikiama 
įvairiomis formomis. Klasteriai ir tinklai 
yra ypač aktualūs dalijantis kompetencija, 
taip pat plėtojant naujus specializuotus 
įgūdžius, paslaugas ir produktus.
Bandomieji projektai yra svarbi priemonė 
įvairiomis aplinkybėmis išbandant 
komercinio technologijų, metodų ir 
praktikos panaudojimo galimybes ir, jei 
reikia, jas koreguojant. Veiklos grupės yra 
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produktus. Bandomieji projektai yra svarbi 
priemonė įvairiomis aplinkybėmis 
išbandant komercinio technologijų, metodų 
ir praktikos panaudojimo galimybes ir, jei 
reikia, jas koreguojant. Veiklos grupės yra 
pagrindinis Europos inovacijų partnerystės
(toliau – EIP) žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje elementas. Kita svarbi 
priemonė – viešųjų ir privačių kaimo ir 
miesto subjektų rengiamos vietos plėtros 
strategijos, nepriklausančios LEADER 
vietos plėtros programai. Skirtingai nuo 
LEDAER principo, šios partnerystės ir 
strategijos galėtų apsiriboti vienu 
sektoriumi ir (arba) santykinai specifiniais 
plėtros tikslais, įskaitant minėtus pirmiau.
Paramos pagal šią priemonę skyrimo 
reikalavimus turėtų atitikti ir tarpšakinės 
organizacijos. Ji turėtų būti teikiama ne 
ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus 
tinkamai pagrįstais kolektyvinių aplinkos ir 
klimato politikos veiksmų atvejais;

pagrindinis Europos inovacijų partnerystės
(toliau – EIP) žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje elementas. Kita svarbi 
priemonė – viešųjų ir privačių kaimo ir 
miesto subjektų rengiamos vietos plėtros 
strategijos, nepriklausančios LEADER 
vietos plėtros programai. Skirtingai nuo 
LEDAER principo, šios partnerystės ir 
strategijos galėtų apsiriboti vienu 
sektoriumi ir (arba) santykinai specifiniais 
plėtros tikslais, įskaitant minėtus pirmiau.
Paramos pagal šią priemonę skyrimo 
reikalavimus turėtų atitikti ir tarpšakinės 
organizacijos. Ji turėtų būti teikiama ne 
ilgiau kaip septynerius metus, išskyrus 
tinkamai pagrįstais kolektyvinių aplinkos ir 
klimato politikos veiksmų atvejais;

Or. en

Pakeitimas 176
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria 
su padidėjusia ekonomine ir aplinkos 
rizika. Šiomis aplinkybėmis veiksmingas 
rizikos valdymas yra labai svarbus 
ūkininkams. Dėl šios priežasties turėtų 
būti parengta rizikos valdymo priemonė, 
kuria ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams 
padedama padengti pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo įmokas, steigti 
tarpusavio pagalbos fondus ir remti iš 

Išbraukta.
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tokių fondų ūkininkams, patyrusiems 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio arba aplinkos nelaimių, 
mokamas kompensacijas. Ji taip pat 
turėtų apimti pajamų stabilizavimo 
priemonę, kuri yra ūkininkų, patiriančių 
didelį pajamų sumažėjimą, tarpusavio 
pagalbos fondas. Siekiant, kad sąlygos 
visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija ir būtų laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, turėtų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo 
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto lėšos 
būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, 
kuriais būtų nustatytas trumpiausias ir 
ilgiausias tarpusavio pagalbos fondų 
komercinių paskolų teikimo laikotarpis;

Or. en

Pakeitimas 177
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria 
su padidėjusia ekonomine ir aplinkos 
rizika. Šiomis aplinkybėmis veiksmingas 
rizikos valdymas yra labai svarbus 
ūkininkams. Dėl šios priežasties turėtų
būti parengta rizikos valdymo priemonė, 
kuria ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams 
padedama padengti pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo įmokas, steigti 
tarpusavio pagalbos fondus ir remti iš 
tokių fondų ūkininkams, patyrusiems 

Išbraukta.
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nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio arba aplinkos nelaimių, 
mokamas kompensacijas. Ji taip pat 
turėtų apimti pajamų stabilizavimo 
priemonę, kuri yra ūkininkų, patiriančių 
didelį pajamų sumažėjimą, tarpusavio 
pagalbos fondas. Siekiant, kad sąlygos 
visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija ir būtų laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, turėtų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo 
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto lėšos 
būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, 
kuriais būtų nustatytas trumpiausias ir 
ilgiausias tarpusavio pagalbos fondų 
komercinių paskolų teikimo laikotarpis;

Or. pt

Pakeitimas 178
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria 
su padidėjusia ekonomine ir aplinkos 
rizika. Šiomis aplinkybėmis veiksmingas 
rizikos valdymas yra labai svarbus 
ūkininkams. Dėl šios priežasties turėtų 
būti parengta rizikos valdymo priemonė, 
kuria ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams 
padedama padengti pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo įmokas, steigti
tarpusavio pagalbos fondus ir remti iš 
tokių fondų ūkininkams, patyrusiems 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 

Išbraukta.
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protrūkio arba aplinkos nelaimių, 
mokamas kompensacijas. Ji taip pat 
turėtų apimti pajamų stabilizavimo 
priemonę, kuri yra ūkininkų, patiriančių 
didelį pajamų sumažėjimą, tarpusavio 
pagalbos fondas. Siekiant, kad sąlygos 
visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija ir būtų laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, turėtų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo 
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto lėšos 
būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, 
kuriais būtų nustatytas trumpiausias ir 
ilgiausias tarpusavio pagalbos fondų 
komercinių paskolų teikimo laikotarpis;

Or. it

Pakeitimas 179
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria 
su padidėjusia ekonomine ir aplinkos 
rizika. Šiomis aplinkybėmis veiksmingas 
rizikos valdymas yra labai svarbus 
ūkininkams. Dėl šios priežasties turėtų 
būti parengta rizikos valdymo priemonė, 
kuria ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams 
padedama padengti pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo įmokas, steigti 
tarpusavio pagalbos fondus ir remti iš 
tokių fondų ūkininkams, patyrusiems 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 

(37) valstybės narės turėtų turėti galimybę 
remti tarpusavio pagalbos fondų steigimo 
ir einamąsias išlaidas siekdamos 
apsaugoti ūkininkus nuo gyvūnų ir augalų
ligų poveikio bei nuo su aplinka susijusių 
įvykių. Tačiau jokiomis aplinkybėmis 
viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos 
kompensacinių išmokų ūkininkams
subsidijavimui: visų pirma, viešosios lėšos 
panaudojamos geriau jas investuojant į 
atsargumo priemones, skirtas nelaimių 
prevencijai. Be to, kompensacija bus 
skiriama tik tiems ūkininkams, kurie 
ėmėsi būtinų atsargumo priemonių nuo
gyvūnų ir augalų ligų, su klimato kaita 
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protrūkio arba aplinkos nelaimių, 
mokamas kompensacijas. Ji taip pat 
turėtų apimti pajamų stabilizavimo 
priemonę, kuri yra ūkininkų, patiriančių 
didelį pajamų sumažėjimą, tarpusavio 
pagalbos fondas. Siekiant, kad sąlygos 
visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija ir būtų laikomasi
tarptautinių įsipareigojimų, turėtų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto lėšos 
būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, 
kuriais būtų nustatytas trumpiausias ir 
ilgiausias tarpusavio pagalbos fondų 
komercinių paskolų teikimo laikotarpis;

susijusių įvykių ir aplinkos apsaugos 
priemonių. Visos kitos su rizikos valdymu 
susijusios priemonės svarstomos pagal
Vieno BRO nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 180
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria su 
padidėjusia ekonomine ir aplinkos rizika.
Šiomis aplinkybėmis veiksmingas rizikos 
valdymas yra labai svarbus ūkininkams.
Dėl šios priežasties turėtų būti parengta 
rizikos valdymo priemonė, kuria 
ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams padedama 
padengti pasėlių, gyvūnų ir augalų 
draudimo įmokas, steigti tarpusavio 
pagalbos fondus ir remti iš tokių fondų 
ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl 
gyvūnų ar augalų ligos protrūkio arba 
aplinkos nelaimių, mokamas 

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria su 
padidėjusia ekonomine ir aplinkos rizika.
Šiomis aplinkybėmis veiksmingas rizikos 
valdymas yra labai svarbus ūkininkams.
Dėl šios priežasties turėtų būti parengta 
rizikos valdymo priemonė, kuria 
ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams padedama 
padengti pasėlių, gyvūnų ir augalų 
draudimo įmokas, steigti tarpusavio 
pagalbos fondus ir remti iš tokių fondų 
ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl 
gyvūnų ar augalų ligos protrūkio, 
nepalankių klimato sąlygų arba aplinkos 
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kompensacijas. Ji taip pat turėtų apimti 
pajamų stabilizavimo priemonę, kuri yra 
ūkininkų, patiriančių didelį pajamų 
sumažėjimą, tarpusavio pagalbos fondas.
Siekiant, kad sąlygos visiems Sąjungos 
ūkininkams būtų vienodos, kad nebūtų 
iškreipta konkurencija ir būtų laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, turėtų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo 
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto lėšos 
būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, kuriais 
būtų nustatytas trumpiausias ir ilgiausias 
tarpusavio pagalbos fondų komercinių 
paskolų teikimo laikotarpis;

nelaimių, mokamas kompensacijas. Ji taip 
pat turėtų apimti pajamų stabilizavimo 
priemonę, kuri yra ūkininkų, patiriančių 
didelį pajamų sumažėjimą, tarpusavio 
pagalbos fondas arba parama draudimo 
išlaidoms padengti, gaunama iš 
tarpusavio pagalbos fondo. Siekiant, kad 
sąlygos visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija ir būtų laikomasi tarptautinių 
įsipareigojimų, turėtų būti numatytos 
specialios paramos skyrimo pagal šias 
priemones sąlygos. Siekiant užtikrinti, kad 
EŽŪFKP biudžeto lėšos būtų naudojamos 
efektyviai, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatytas 
trumpiausias ir ilgiausias tarpusavio 
pagalbos fondų komercinių paskolų 
teikimo laikotarpis;

Or. it

Pakeitimas 181
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria su 
padidėjusia ekonomine ir aplinkos rizika.
Šiomis aplinkybėmis veiksmingas rizikos 
valdymas yra labai svarbus ūkininkams.
Dėl šios priežasties turėtų būti parengta 
rizikos valdymo priemonė, kuria 
ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams padedama 
padengti pasėlių, gyvūnų ir augalų 
draudimo įmokas, steigti tarpusavio 
pagalbos fondus ir remti iš tokių fondų 

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria su 
padidėjusia ekonomine ir aplinkos rizika.
Šiomis aplinkybėmis veiksmingas rizikos 
valdymas yra labai svarbus ūkininkams.
Dėl šios priežasties turėtų būti parengta 
rizikos valdymo priemonė, kuria 
ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams padedama 
padengti pasėlių, gyvūnų ir augalų 
draudimo įmokas, steigti tarpusavio 
pagalbos fondus ir remti iš tokių fondų 
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ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl 
gyvūnų ar augalų ligos protrūkio arba 
aplinkos nelaimių, mokamas 
kompensacijas. Ji taip pat turėtų apimti 
pajamų stabilizavimo priemonę, kuri yra 
ūkininkų, patiriančių didelį pajamų 
sumažėjimą, tarpusavio pagalbos fondas.
Siekiant, kad sąlygos visiems Sąjungos 
ūkininkams būtų vienodos, kad nebūtų 
iškreipta konkurencija ir būtų laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, turėtų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo 
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto lėšos 
būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, kuriais 
būtų nustatytas trumpiausias ir ilgiausias 
tarpusavio pagalbos fondų komercinių 
paskolų teikimo laikotarpis;

ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl 
gyvūnų ar augalų ligos protrūkio, 
nepalankių klimato sąlygų arba aplinkos 
nelaimių, mokamas kompensacijas. Ji taip 
pat turėtų apimti pajamų stabilizavimo 
priemonę, kuri yra ūkininkų, patiriančių 
didelį pajamų sumažėjimą, tarpusavio 
pagalbos fondas. Siekiant, kad sąlygos 
visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija ir būtų laikomasi tarptautinių 
įsipareigojimų, turėtų būti numatytos 
specialios paramos skyrimo pagal šias 
priemones sąlygos. Siekiant užtikrinti, kad 
EŽŪFKP biudžeto lėšos būtų naudojamos 
efektyviai, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatytas 
trumpiausias ir ilgiausias tarpusavio 
pagalbos fondų komercinių paskolų 
teikimo laikotarpis;

Or. it

Pakeitimas 182
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria su 
padidėjusia ekonomine ir aplinkos rizika.
Šiomis aplinkybėmis veiksmingas rizikos 
valdymas yra labai svarbus ūkininkams.
Dėl šios priežasties turėtų būti parengta 
rizikos valdymo priemonė, kuria 
ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams padedama 
padengti pasėlių, gyvūnų ir augalų 
draudimo įmokas, steigti tarpusavio 
pagalbos fondus ir remti iš tokių fondų 
ūkininkams, patyrusiems nuostolių dėl 

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria su 
padidėjusia ekonomine ir aplinkos rizika.
Šiomis aplinkybėmis veiksmingas rizikos 
valdymas yra labai svarbus ūkininkams.
Dėl šios priežasties turėtų būti parengta 
rizikos valdymo priemonė, kuria 
ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams arba 
ūkininkų grupėms padedama padengti 
pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo 
įmokas, steigti tarpusavio pagalbos fondus 
ir remti iš tokių fondų ūkininkams, 
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gyvūnų ar augalų ligos protrūkio arba
aplinkos nelaimių, mokamas 
kompensacijas. Ji taip pat turėtų apimti 
pajamų stabilizavimo priemonę, kuri yra 
ūkininkų, patiriančių didelį pajamų 
sumažėjimą, tarpusavio pagalbos fondas.
Siekiant, kad sąlygos visiems Sąjungos 
ūkininkams būtų vienodos, kad nebūtų 
iškreipta konkurencija ir būtų laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, turėtų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo 
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto lėšos 
būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, kuriais 
būtų nustatytas trumpiausias ir ilgiausias 
tarpusavio pagalbos fondų komercinių 
paskolų teikimo laikotarpis;

patyrusiems nuostolių dėl gyvūnų ar augalų 
ligos protrūkio, aplinkos nelaimių arba 
nepalankių klimato sąlygų mokamas 
kompensacijas. Ji taip pat turėtų apimti 
pajamų stabilizavimo priemonę, kuri yra 
ūkininkų, patiriančių didelį pajamų 
sumažėjimą, tarpusavio pagalbos fondas
arba draudimo sutartis. Siekiant, kad 
sąlygos visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija ir būtų laikomasi tarptautinių 
įsipareigojimų, turėtų būti numatytos 
specialios paramos skyrimo pagal šias 
priemones sąlygos. Siekiant užtikrinti, kad 
EŽŪFKP biudžeto lėšos būtų naudojamos 
efektyviai, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatytas 
trumpiausias ir ilgiausias tarpusavio 
pagalbos fondų komercinių paskolų 
teikimo laikotarpis;

Or. en

Pakeitimas 183
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) didžiausia grėsmė Viduržemio jūros 
regiono kaimo vietovių atsinaujinantiems 
gamtos ištekliams yra miškų gaisrų rizika. 
Todėl įgyvendinant tinkamą šių vietovių 
kaimo plėtrą reikėtų įtraukti stebėjimo ir 
prevencijos priemones, įskaitant 
pastangas informuoti vietos gyventojus 
bei šiose vietovėse apsilankančius turistus 
ir didinti jų suvokimą apie įvairias 
priežastis;

Or. es
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Pakeitimas 184
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) vietos plėtrai taikomas LEADER 
principas, pagal kurį visapusiškai 
atsižvelgiama į tai, kad įvairiems 
sektoriams reikalinga endogeninė kaimo 
vietovių plėtra, grindžiama principu „iš 
apačios į viršų“, ilgainiui pasirodė esąs 
naudingas skatinant kaimo vietovių plėtrą.
Todėl LEADER principas turėtų būti 
taikomas ir ateityje, o jo taikymas turėtų 
išlikti privalomu visoms kaimo plėtros 
programoms;

(38) vietos plėtrai taikomas LEADER 
principas, pagal kurį visapusiškai 
atsižvelgiama į tai, kad įvairiems 
sektoriams reikalinga endogeninė kaimo 
vietovių plėtra, grindžiama principu „iš 
apačios į viršų“, ilgainiui pasirodė esąs 
naudingas skatinant kaimo vietovių plėtrą.
Todėl LEADER principas turėtų būti 
taikomas ir ateityje, o jo taikymas turėtų 
išlikti privalomu visoms kaimo plėtros 
programoms; Pridėtinė LEADER metodo 
vertė neapsiriboja vykdomais projektais ir 
apčiuopiamais rezultatais. 
Nepriklausomos vietinės veiklos grupės 
naudojamas principas „iš apačios į viršų“ 
gali taip pat sukurti didelę pridėtinę vertę, 
pvz., stiprinti gebėjimus ir suteikti galių 
vietos bendruomenei – tą sunku pasiekti, 
kai sprendimus dažniausiai priima vietos 
valdžios institucijos; 1

__________________
1 kaip nurodyta Audito rūmų 2010 m. 
specialiojoje ataskaitoje Nr. 5 dėl kaimo 
plėtros LEADER metodo įgyvendinimo

Or. en

Pakeitimas 185
Phil Prendergast, Jim Higgins, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) parama LEADER vietos plėtrai, 
teikiama EŽŪFKP lėšomis, turėtų apimti 

(40) parama LEADER vietos plėtrai, 
teikiama EŽŪFKP lėšomis, turėtų apimti 



PE489.640v01-00 116/163 AM\903101LT.doc

LT

visus vietos plėtros strategijų pasirengimo
ir įgyvendinimo, vietos veiklos grupių 
darbo ir teritorijų administracijų bei grupių, 
kurios vykdo principu „iš apačios į viršų“ 
grindžiamą ir bendruomenės vadovaujamą 
vietos plėtrą, bendradarbiavimo aspektus.
Siekiant LEADER programos dar 
netaikantiems kaimo vietovių partneriams 
suteikti galimybę išbandyti vietos plėtros 
strategijos kūrimą ir taikymą bei jiems 
pasiruošti, turėtų būti finansuojamas ir
„LEADER pradžios priemonių rinkinys“.
Siekiant užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto 
ištekliai būtų naudojami racionaliai ir 
efektyviai, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų išsamiai 
apibrėžiama, kokios vietos veiksmų grupių 
vykdomo aktyvaus pritaikymo sąnaudos 
atitinka paramos skyrimo reikalavimus;

visus vietos plėtros strategijų rengimo ir 
įgyvendinimo, vietos veiklos grupių darbo 
ir teritorijų administracijų bei grupių,
kuriose sprendimų priėmimas vykdomas 
bendruomenės principu ir 
bendradarbiaujant su kitais susijusiais 
subjektais, kurios vykdo principu „iš 
apačios į viršų“ grindžiamą ir 
bendruomenės vadovaujamą vietos plėtrą, 
bendradarbiavimo aspektus. Siekiant 
LEADER programos dar netaikantiems 
kaimo vietovių partneriams suteikti 
galimybę išbandyti vietos plėtros 
strategijos kūrimą ir taikymą bei jiems 
pasiruošti, turėtų būti finansuojamas ir
„LEADER pradžios priemonių rinkinys“.
Siekiant užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto 
ištekliai būtų naudojami racionaliai ir 
efektyviai, taip pat kad būtų 
įgyvendinamas LEADER metodas,
Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų išsamiai 
apibrėžiama, kokios vietos veiksmų grupių 
vykdomo aktyvaus pritaikymo sąnaudos 
atitinka paramos skyrimo reikalavimus, ir 
kuriais būtų nustatomos taisyklės, 
užtikrinančios, kad valstybės narės 
visapusiškai taikytų bendruomenišką 
požiūrį;

Or. en

Pakeitimas 186
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) investicijos yra bendros daugeliui 
šiame reglamente numatytų kaimo plėtros 
priemonių ir gali būtų susijusios su labai 
įvairaus pobūdžio veiksmais. Siekiant 
užtikrinti šių veiksmų įgyvendinimo 

(41) investicijos yra bendros daugeliui 
šiame reglamente numatytų kaimo plėtros 
priemonių ir gali būtų susijusios su labai 
įvairaus pobūdžio veiksmais. Siekiant 
užtikrinti šių veiksmų įgyvendinimo 
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aiškumą, turėtų būti nustatytos tam tikros 
bendros visų investicijų taisyklės. Šiomis 
bendromis taisyklėmis turėtų būti apibrėžti 
išlaidų, kurios gali būti laikomos 
investicinėmis išlaidomis, tipai ir 
užtikrinta, kad parama būtų skiriama tik 
pridėtinės vertės žemės ūkiui teikiančioms 
investicijoms. Siekiant atsižvelgti į 
konkrečių tipų investicijų, kaip antai 
panaudotos įrangos pirkimas arba 
paprastos atnaujinimo investicijos, 
ypatumus ir užtikrinti, kad EŽŪFKP lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl 
sąlygų, kuriomis tam tikrų tipų investicijos 
gali būti laikomos paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, 
nustatymo. Siekiant palengvinti 
investicinių projektų įgyvendinimą, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė mokėti išankstines išmokas.
Siekiant užtikrinti, kad EŽŪFKP lėšomis 
teikiamos pagalbos poveikis būtų 
veiksmingas, nešališkas ir tvarus, turėtų 
būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad su veiksmais susijusios 
investicijos būtų ilgalaikės ir kad EŽŪFKP 
lėšomis teikiama parama nebūtų 
naudojama konkurencijai iškreipti;

aiškumą, turėtų būti nustatytos tam tikros 
bendros visų investicijų taisyklės. Šiomis 
bendromis taisyklėmis turėtų būti apibrėžti 
išlaidų, kurios gali būti laikomos 
investicinėmis išlaidomis, tipai ir 
užtikrinta, kad parama būtų skiriama tik 
pridėtinės vertės žemės ūkiui teikiančioms 
investicijoms. Drėkinimo atveju naujos 
investicijos, įskaitant investicijas į esamų 
sistemų atnaujinimą siekiant racionaliau 
naudoti vandenį, laikomos paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis, jei jos užtikrina išteklių 
tvarumą, užkerta kelią vandens aplinkos 
būklės blogėjimui ir užtikrina, kad 
atitinkami vandens telkiniai išlaiko gerą 
ekologinę būklę. Siekiant atsižvelgti į 
konkrečių tipų investicijų, kaip antai 
panaudotos įrangos pirkimas arba 
paprastos atnaujinimo investicijos, 
ypatumus ir užtikrinti, kad EŽŪFKP lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus dėl 
sąlygų, kuriomis tam tikrų tipų investicijos 
gali būti laikomos paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, 
nustatymo. Siekiant palengvinti 
investicinių projektų įgyvendinimą, 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė mokėti išankstines išmokas.
Siekiant užtikrinti, kad EŽŪFKP lėšomis 
teikiamos pagalbos poveikis būtų 
veiksmingas, nešališkas ir tvarus, turėtų 
būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų 
užtikrinama, kad su veiksmais susijusios 
investicijos būtų ilgalaikės ir kad EŽŪFKP 
lėšomis teikiama parama nebūtų 
naudojama konkurencijai iškreipti;

Or. fr

Pakeitimas 187
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtrai 
skiriami finansiniai ištekliai būtų 
naudojami kuo tinkamiau ir skiriami kaimo 
plėtros programose numatytoms 
priemonėms, kurios atitinka Sąjungos 
kaimo plėtros prioritetus, ir garantuoti 
vienodas sąlygas pareiškėjams, valstybės 
narės turėtų nustatyti projektų atrankos 
kriterijus. Šios taisyklės išimtis turtų būti 
taikoma tik toms priemonėms, kurioms 
teikiamą paramą sudaro išmokos už 
agrarinės aplinkosaugos arba gyvūnų 
gerovės paslaugų teikimą. Taikant atrankos 
kriterijus turėtų būti atsižvelgiama į 
proporcingumo mažų subsidijų atžvilgiu 
principą;

(44) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtrai 
skiriami finansiniai ištekliai būtų 
naudojami kuo tinkamiau ir skiriami kaimo 
plėtros programose numatytoms 
priemonėms, kurios atitinka Sąjungos 
kaimo plėtros prioritetus, ir garantuoti 
vienodas sąlygas pareiškėjams, valstybės 
narės turėtų nustatyti projektų atrankos 
kriterijus. Šios taisyklės išimtis turtų būti 
taikoma tik toms priemonėms, kurioms 
teikiamą paramą sudaro išmokos už 
agrarinės aplinkosaugos arba gyvūnų 
gerovės paslaugų teikimą. Taikant atrankos 
kriterijus turėtų būti atsižvelgiama į 
proporcingumo mažų subsidijų atžvilgiu 
principą, taip pat turėtų būti atliekami 
vertinimai, kokią įtaką šios iniciatyvos 
daro lygioms moterų galimybėms kaimo 
vietovėse;

Or. es

Pakeitimas 188
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant padėti siekti EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje tikslų, turėtų būti 
sudarytas EIP tinklas, kuris apimtų veiklos 
grupes, konsultavimo paslaugas ir 
mokslininkus, dalyvaujančius įgyvendinant 
veiksmus, kuriais siekiama inovacijų 
žemės ūkyje. Jis turėtų būti finansuojamas 
kaip techninės pagalbos Sąjungos 
lygmeniu dalis;

(47) siekiant padėti siekti EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje tikslų, turėtų būti 
sudarytas EIP tinklas, kuris apimtų veiklos 
grupes, konsultavimo paslaugas, NVO ir 
mokslininkus, dalyvaujančius įgyvendinant 
veiksmus, kuriais siekiama inovacijų 
žemės ūkyje. Jis turėtų būti finansuojamas 
kaip techninės pagalbos Sąjungos 
lygmeniu dalis;

Or. en
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Pakeitimas 189
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant padėti siekti EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje tikslų, turėtų būti 
sudarytas EIP tinklas, kuris apimtų veiklos 
grupes, konsultavimo paslaugas ir 
mokslininkus, dalyvaujančius įgyvendinant 
veiksmus, kuriais siekiama inovacijų 
žemės ūkyje. Jis turėtų būti finansuojamas 
kaip techninės pagalbos Sąjungos 
lygmeniu dalis;

(47) siekiant padėti siekti EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje tikslų, turėtų būti 
sudarytas EIP tinklas, kuris apimtų veiklos 
grupes, konsultavimo paslaugas, NVO ir 
mokslininkus, dalyvaujančius įgyvendinant 
veiksmus, kuriais siekiama inovacijų 
žemės ūkyje. Jis turėtų būti finansuojamas 
kaip techninės pagalbos Sąjungos 
lygmeniu dalis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad ši Europos inovacijų partnerystė veiktų, labai svarbu, kad nevyriausybinėms 
organizacijoms būtų sudarytos vienodos sąlygos naudotis tinklu ir teikti jam informaciją.
Todėl nėra pagrindo jų aiškiai nenurodyti tekste.

Pakeitimas 190
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu Europos kaimo plėtros tinklo 
kontekste veikė vertinimo ekspertų tinklas.
Siekiant atsižvelgti į specifinius vertinimo 
poreikius, 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiui turėtų būti sudarytas Europos 
kaimo plėtros vertinimo tinklas, kuris 
suburtų visus vertinimo veikloje 
dalyvaujančius subjektais, ir būtų lengviau 
keistis šios srities kompetencija. Jis turėtų 

(48) 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu Europos kaimo plėtros tinklo 
kontekste veikė vertinimo ekspertų tinklas.
Siekiant atsižvelgti į specifinius vertinimo 
poreikius, 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiui turėtų būti sudarytas Europos 
kaimo plėtros vertinimo tinklas, kuris 
suburtų visus vertinimo veikloje 
dalyvaujančius subjektus, ir būtų lengviau 
keistis šios srities kompetencija. Tinklas 
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būti finansuojamas kaip techninės pagalbos 
dalis;

turėtų skirti ypatingą dėmesį pažangai 
moterų prieigos prie jungtinės valdų 
nuosavybės, verslumo paramos programų 
ir įvairių iniciatyvų, skirtų lygioms vyrų ir 
moterų galimybėms kaimo vietovėse 
skatinti, srityse. Jis turėtų būti 
finansuojamas kaip techninės pagalbos 
dalis;

Or. es

Pakeitimas 191
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) skiriamomis EŽŪFKP lėšomis 
Sąjunga turėtų parodyti, kad ji pripažįsta, 
jog vietos plėtros strategijomis ir 
tarptautinio lygmens veiksmais gali būti 
smarkiai sustiprintas abipusis poveikis, 
ypač kai pasitelkiamas inovacinis 
požiūris. Ji tai turėtų daryti skirdama 
apdovanojimus tam tikram skaičiui 
projektų, kuriais išreiškiami šie aspektai. 
Šiais apdovanojimais turėtų būti 
papildomi kiti kaimo plėtros politikoje 
numatyti finansavimo šaltiniai suteikiant 
pripažinimą bet kokiam reikalavimus 
atitinkančiam projektui, nepaisant to, ar 
jis jau finansuojamas pagal kaimo plėtros 
programą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 192
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) skiriamomis EŽŪFKP lėšomis 
Sąjunga turėtų parodyti, kad ji pripažįsta, 
jog vietos plėtros strategijomis ir 
tarptautinio lygmens veiksmais gali būti 
smarkiai sustiprintas abipusis poveikis, 
ypač kai pasitelkiamas inovacinis 
požiūris. Ji tai turėtų daryti skirdama 
apdovanojimus tam tikram skaičiui 
projektų, kuriais išreiškiami šie aspektai. 
Šiais apdovanojimais turėtų būti 
papildomi kiti kaimo plėtros politikoje 
numatyti finansavimo šaltiniai suteikiant 
pripažinimą bet kokiam reikalavimus 
atitinkančiam projektui, nepaisant to, ar 
jis jau finansuojamas pagal kaimo plėtros 
programą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 193
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) kaimo plėtros programose turėtų būti 
numatyti inovaciniai veiksmai, kuriais būtų 
remiamas efektyviai išteklius naudojantis,
našus ir netaršus žemės ūkio sektorius 
skatinant EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje. EIP turėtų būti siekiama 
skatinti inovacinius sprendimus greičiau ir 
plačiau įgyvendinti praktiškai. EIP turėtų 
būtų kuriama papildoma vertė didinant su 
inovacijomis susijusių priemonių 
panaudojimą bei efektyvumą ir jų sinergiją.
EIP turėtų būti glaudžiau siejami 
moksliniai tyrimai ir praktinis 
ūkininkavimas taip užpildant šios srities 
spragas;

(51) kaimo plėtros programose turėtų būti 
numatyti inovaciniai veiksmai, kuriais būtų 
remiamas efektyviai išteklius naudojantis,
prie aplinkos pritaikytas ir netaršus žemės 
ūkio sektorius skatinant EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo, taip pat socialinių 
inovacijų ir pažangos srityse. EIP turėtų 
būti siekiama skatinti inovacinius 
sprendimus greičiau, tolygiai, prieinamai
ir plačiau įgyvendinti praktiškai. EIP turėtų 
būtų kuriama papildoma vertė didinant su 
inovacijomis susijusių priemonių 
panaudojimą, vienodą prieigą bei 
efektyvumą (įskaitant ekologines ir
socialines žemės ūkio inovacijas) ir jų 
sinergiją. EIP turėtų būti glaudžiau siejami 
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moksliniai tyrimai ir praktinis 
ūkininkavimas taip užpildant šios srities 
spragas, patenkinant gyventojų saugių, 
sveikų ir maistingų produktų poreikius ir 
atsižvelgiant į platesnius kaimo plėtros 
aspektus, tokius kaip kaimo gyvenamoji 
erdvė, infrastruktūra ir paslaugos. Daug 
dėmesio turėtų būti skiriama prie aplinkos 
pritaikytai mažai išteklių naudojančiai 
praktikai, ūkininkų vykdomiems 
moksliniams tyrimams ir socialinėms 
kaimo plėtros inovacijoms;

Or. en

Pakeitimas 194
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) kaimo plėtros programose turėtų būti 
numatyti inovaciniai veiksmai, kuriais būtų 
remiamas efektyviai išteklius naudojantis, 
našus ir netaršus žemės ūkio sektorius 
skatinant EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje. EIP turėtų būti siekiama 
skatinti inovacinius sprendimus greičiau ir 
plačiau įgyvendinti praktiškai. EIP turėtų 
būtų kuriama papildoma vertė didinant su 
inovacijomis susijusių priemonių 
panaudojimą bei efektyvumą ir jų sinergiją.
EIP turėtų būti glaudžiau siejami
moksliniai tyrimai ir praktinis 
ūkininkavimas taip užpildant šios srities 
spragas;

(51) kaimo plėtros programose turėtų būti 
numatyti inovaciniai veiksmai, kuriais būtų 
remiamas efektyviai išteklius naudojantis, 
našus, tvarus ir netaršus žemės ūkio 
sektorius skatinant EIP žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje. EIP turėtų būti siekiama 
skatinti inovacinius sprendimus greičiau ir 
plačiau įgyvendinti praktiškai. EIP turėtų 
būtų kuriama papildoma vertė didinant su 
inovacijomis susijusių priemonių 
panaudojimą bei efektyvumą ir jų sinergiją.
EIP turėtų būti glaudžiau siejami 
moksliniai tyrimai ir praktinis 
ūkininkavimas taip užpildant šios srities 
spragas, taip pat turėtų būti skatinamas 
daug žinių reikalaujantis žemės ūkis;

Or. en

Pakeitimas 195
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Sylvie Goulard, Kent Johansson
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Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) kaimo plėtros programose turėtų būti 
numatyti inovaciniai veiksmai, kuriais būtų 
remiamas efektyviai išteklius naudojantis, 
našus ir netaršus žemės ūkio sektorius 
skatinant EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje. EIP turėtų būti siekiama 
skatinti inovacinius sprendimus greičiau ir 
plačiau įgyvendinti praktiškai. EIP turėtų 
būtų kuriama papildoma vertė didinant su 
inovacijomis susijusių priemonių 
panaudojimą bei efektyvumą ir jų sinergiją.
EIP turėtų būti glaudžiau siejami 
moksliniai tyrimai ir praktinis 
ūkininkavimas taip užpildant šios srities 
spragas;

(51) kaimo plėtros programose turėtų būti 
numatyti inovaciniai veiksmai, kuriais būtų 
remiamas efektyviai išteklius naudojantis, 
našus ir netaršus žemės ūkio sektorius 
skatinant EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje. EIP turėtų būti siekiama 
skatinti inovacinius sprendimus greičiau ir 
plačiau įgyvendinti praktiškai. EIP turėtų 
būtų kuriama papildoma vertė didinant su 
inovacijomis susijusių priemonių 
panaudojimą bei efektyvumą ir jų sinergiją.
EIP turėtų būti glaudžiau siejami 
moksliniai tyrimai ir praktinis 
ūkininkavimas taip užpildant šios srities 
spragas ir palengvinant dialogą;

Or. en

Pakeitimas 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje parengtus inovacinius 
projektus turėtų įgyvendinti veiklos grupės, 
kuriose susiburtų ūkininkai, mokslininkai, 
konsultantai, įmonės ir kiti subjektai, susiję 
su žemės ūkio sektoriaus inovacijomis.
Siekiant užtikrinti, kad tokių projektų 
rezultatai būtų naudingi visam sektoriui, jie 
turėtų būti platinami;

(52) pagal EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje parengtus inovacinius 
projektus turėtų įgyvendinti veiklos grupės, 
kuriose susiburtų ūkininkai, mokslininkai, 
konsultantai, NVO, įmonės ir kiti subjektai, 
susiję su žemės ūkio sektoriaus 
inovacijomis. Siekiant užtikrinti, kad tokių 
projektų rezultatai būtų naudingi visam 
sektoriui, jie turėtų būti platinami;

Or. en
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Pagrindimas

Viena iš pagrindinių Kaimo plėtros reglamento sudėtinių dalių yra inovacijos. Pasaulio 
bankas inovacijų sistemą apibrėžia kaip organizacijų, įmonių ir asmenų, kurie daugiausia 
dėmesio savo darbe skiria naujų produktų, procesų ir naujų organizavimo formų 
ekonominiam pritaikymui, tinklą. Taip pat svarbios institucijos ir politika, veikianti jų elgseną 
ir pasiekimus. Svarbu pažymėti NVO, nes tai vienas iš dalyvių, galintis padėti ūkininkams 
ateityje sustiprinti savo rinkos poziciją.

Pakeitimas 197
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) turėtų būti numatyta nuostata, kuria 
būtų nustatyta pagal šį reglamentą 2014 m. 
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiui skiriamos Sąjungos paramos 
kaimo plėtrai bendra suma, jos metinis 
suskirstymas ir mažiausia suma, skiriama 
mažiau išsivysčiusiems regionams pagal 
2014–2020 m. laikotarpio daugiametę 
finansinę programą ir to paties laikotarpio 
Tarpinstitucinį susitarimą dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo. Turimi 
asignavimai programavimo tikslais turėtų 
būti indeksuojami fiksuotos sumos 
pagrindu; .

(53) turėtų būti numatyta nuostata, kuria 
būtų nustatyta pagal šį reglamentą 2014 m. 
sausio 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d. 
laikotarpiui skiriamos Sąjungos paramos 
kaimo plėtrai bendra suma, jos metinis 
suskirstymas ir mažiausia suma, skiriama 
mažiau išsivysčiusiems regionams ir 
pereinamojo laikotarpio paramą 
gaunantiems regionams, kurie per 2007–
2013 m. laikotarpį buvo remiami pagal
konvergencijos tikslą, tačiau kurių BVP 
vienam gyventojui yra didesnis negu 
75 proc. vidutinio 27 ES valstybių narių 
BVP vienam gyventojui, pagal 2014–
2020 m. laikotarpio daugiametę finansinę 
programą ir to paties laikotarpio 
Tarpinstitucinį susitarimą dėl 
bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir 
patikimo finansų valdymo. Turimi 
asignavimai programavimo tikslais turėtų 
būti indeksuojami fiksuotos sumos 
pagrindu;

Or. de

Pakeitimas 198
Eric Andrieu, Marc Tarabella



AM\903101LT.doc 125/163 PE489.640v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) metinis paskirstymas pagal valstybes 
nares turėtų būti vykdomas koreguojant 
Sąjungos paramos kaimo plėtrai lygį 
siekiant laipsniškai pakeisti istoriškai 
nusistovėjusį modelį. Valstybės narės, 
kurių paramos už kiekvieną hektarą pagal 
kaimo plėtros programą dydis yra 
mažesnis nei 90 proc. vidutinio dydžio, 
turėtų vienu trečdaliu sumažinti skirtumą 
tarp dabartinio dydžio ir šio dydžio. 
Koregavimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų už kiekvieną hektarą 
dydis viršija Sąjungos vidurkį. Tačiau, 
siekiant išvengti didelio valstybių narių 
atitinkamų paketų sumažinimo, jų įnašai 
neturėtų viršyti X proc. pradinės paketo 
sumos;

Or. fr

Pakeitimas 199
Peter Jahr, Britta Reimers, Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatytas su 
viešosiomis valstybių narių išlaidomis 
susijęs bendras EŽŪFKP įnašo į kaimo 
plėtros programavimą dydis. Siekiant 
atsižvelgti į ypatingą kai kurių tipų 
veiksmų svarbą arba pobūdį, turėtų būti 
nustatyti specialūs su jais susijusių įnašų 
dydžiai. Siekiant sumažinti specifines 
kliūtis, susidariusias dėl išsivystymo lygio, 
atokumo ir izoliuotumo, turėtų būti 

(54) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatytas su 
viešosiomis valstybių narių išlaidomis 
susijęs bendras EŽŪFKP įnašo į kaimo 
plėtros programavimą dydis. Siekiant 
atsižvelgti į ypatingą kai kurių tipų 
veiksmų svarbą arba pobūdį, turėtų būti 
nustatyti specialūs su jais susijusių įnašų 
dydžiai. Siekiant sumažinti specifines 
kliūtis, susidariusias dėl išsivystymo lygio, 
atokumo ir izoliuotumo, turėtų būti 
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nustatytas atitinkamas EŽŪFKP įnašo 
dydis mažiau išsivysčiusiems regionams, 
Sutartyje nurodytiems atokiausiems 
regionams ir mažosioms Egėjo jūros 
saloms;

nustatytas atitinkamas EŽŪFKP įnašo 
dydis mažiau išsivysčiusiems regionams,
pereinamojo laikotarpio paramą 
gaunantiems regionams, kurie per 2007–
2013 m. laikotarpį buvo remiami pagal 
konvergencijos tikslą, tačiau kurių BVP 
vienam gyventojui yra didesnis negu 
75 proc. vidutinio 27 ES valstybių narių 
BVP vienam gyventojui, Sutartyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms;

Or. de

Pakeitimas 200
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatytas su 
viešosiomis valstybių narių išlaidomis 
susijęs bendras EŽŪFKP įnašo į kaimo 
plėtros programavimą dydis. Siekiant 
atsižvelgti į ypatingą kai kurių tipų 
veiksmų svarbą arba pobūdį, turėtų būti 
nustatyti specialūs su jais susijusių įnašų 
dydžiai. Siekiant sumažinti specifines 
kliūtis, susidariusias dėl išsivystymo lygio, 
atokumo ir izoliuotumo, turėtų būti 
nustatytas atitinkamas EŽŪFKP įnašo 
dydis mažiau išsivysčiusiems regionams, 
Sutartyje nurodytiems atokiausiems 
regionams ir mažosioms Egėjo jūros 
saloms;

(54) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatytas su 
viešosiomis valstybių narių išlaidomis 
susijęs bendras EŽŪFKP įnašo į kaimo 
plėtros programavimą dydis. Siekiant 
atsižvelgti į ypatingą kai kurių tipų 
veiksmų svarbą arba pobūdį, turėtų būti 
nustatyti specialūs su jais susijusių įnašų 
dydžiai. Todėl 29, 30, 31 ir 
34 straipsniuose numatytai veiklai turėtų 
būti nustatyta 60 proc. bendro 
finansavimo norma, o bendrai veiklai 
turėtų būti leidžiama taikyti dar aukštesnę 
bendro finansavimo normą. Siekiant 
sumažinti specifines kliūtis, susidariusias 
dėl išsivystymo lygio, atokumo ir 
izoliuotumo, turėtų būti nustatytas 
atitinkamas EŽŪFKP įnašo dydis mažiau 
išsivysčiusiems regionams, Sutartyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms;

Or. en
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Pakeitimas 201
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatytas su 
viešosiomis valstybių narių išlaidomis 
susijęs bendras EŽŪFKP įnašo į kaimo 
plėtros programavimą dydis. Siekiant 
atsižvelgti į ypatingą kai kurių tipų 
veiksmų svarbą arba pobūdį, turėtų būti 
nustatyti specialūs su jais susijusių įnašų 
dydžiai. Siekiant sumažinti specifines 
kliūtis, susidariusias dėl išsivystymo lygio, 
atokumo ir izoliuotumo, turėtų būti 
nustatytas atitinkamas EŽŪFKP įnašo 
dydis mažiau išsivysčiusiems regionams, 
Sutartyje nurodytiems atokiausiems 
regionams ir mažosioms Egėjo jūros 
saloms;

(54) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatytas su 
viešosiomis valstybių narių išlaidomis 
susijęs bendras EŽŪFKP įnašo į kaimo 
plėtros programavimą dydis. Siekiant 
atsižvelgti į ypatingą kai kurių tipų 
veiksmų svarbą arba pobūdį, turėtų būti 
nustatyti specialūs su jais susijusių įnašų 
dydžiai. Siekiant sumažinti specifines 
kliūtis, susidariusias dėl išsivystymo lygio, 
atokumo ir izoliuotumo, turėtų būti 
nustatytas atitinkamas EŽŪFKP įnašo 
dydis mažiau išsivysčiusiems regionams,
pereinamojo laikotarpio regionams,
Sutartyje nurodytiems atokiausiems 
regionams ir mažosioms Egėjo jūros 
saloms;

Or. es

Pakeitimas 202
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) kad prisidėtų siekiant konkrečių 
prioritetiniais laikomų tikslų ir tenkinant 
investicijų poreikius, finansavimo 
priemonės gali būti naudojamos remiantis 
ex ante vertinimu, kuriame nustatyta 
rinkos trūkumų ar kuriame 
nepakankamai optimali investavimo 
aplinka. Šios priemonės gali būti 
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įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) 
Nr. ...BSP/2012 IV antraštinės dalies 32–
40 straipsnius;

Or. en

Pakeitimas 203
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) valstybės narės turėtų imtis visų 
būtinų veiksmų ir įvesti atitinkamas 
nuostatas, kuriomis būtų užtikrinama, kad 
jų kaimo plėtros priemones būtų galima 
tikrinti ir kontroliuoti. Šiuo tikslu valdymo 
institucija ir mokėjimo agentūra turėtų 
atlikti ex ante vertinimą ir imtis vertinti 
priemones visu programos įgyvendinimo 
laikotarpiu. Priemonės, kurios neatitinka 
šios sąlygos, turėtų būti pakoreguotos;

(56) valstybės narės turėtų imtis visų 
būtinų veiksmų ir įvesti atitinkamas 
nuostatas, kuriomis būtų užtikrinama, kad 
jų kaimo plėtros priemones būtų galima 
tikrinti ir kontroliuoti. Šiuo tikslu valdymo 
institucija ir mokėjimo agentūra turėtų 
atlikti ex ante vertinimą ir imtis vertinti 
priemones visu programos įgyvendinimo 
laikotarpiu, mažų dotacijų atveju 
laikydamosi proporcingumo principo.
Priemonės, kurios neatitinka šios sąlygos, 
turėtų būti pakoreguotos;

Or. pt

Pakeitimas 204
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) kiekvienai kaimo plėtros programai 
turėtų būti taikoma stebėsena siekiant 
nuolat gauti informaciją apie jos 
įgyvendinimą ir pažangą siekiant nustatytų 
jos tikslų. EŽŪKP lėšomis finansuojamų 
veiksmų efektyvumo ir poveikio 
regimumas ir gerinimas priklauso nuo 

(59) kiekvienai kaimo plėtros programai 
turėtų būti taikoma stebėsena siekiant 
nuolat gauti informaciją apie jos 
įgyvendinimą ir pažangą siekiant nustatytų 
jos tikslų. EŽŪKP lėšomis finansuojamų 
veiksmų efektyvumo ir poveikio 
regimumas ir gerinimas priklauso nuo 
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tinkamo vertinimo, vykdomo pasirengimo 
programai, jos įgyvendinimo ir užbaigimo 
etapais. Todėl Komisija ir valstybės narės 
turėtų parengti stebėsenos ir vertinimo 
sistemą, kurios tikslas būtų parodyti kaimo 
plėtros politikos įgyvendinimo pažangą ir 
vertinti jos poveikį bei efektyvumą;

tinkamo vertinimo, vykdomo pasirengimo 
programai, jos įgyvendinimo ir užbaigimo 
etapais. Todėl Komisija, Europos 
Parlamentas ir valstybės narės turėtų 
parengti stebėsenos ir vertinimo sistemą, 
kurios tikslas būtų parodyti kaimo plėtros 
politikos įgyvendinimo pažangą ir vertinti 
jos poveikį bei efektyvumą;

Or. de

Pakeitimas 205
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) be to, siekiant užtikrinti darną su 
kaimo plėtros priemonėmis, kurios atitinka 
Sąjungos paramos skyrimo reikalavimus, ir 
supaprastinti procedūras, valstybių narių
mokamos išmokos, numatytos kaip 
papildomas nacionalinis kaimo plėtros
veiksmų, kuriais yra teikiama Sąjungos 
parama ir kuriems taikomas Sutarties 42 
straipsnis, finansavimas, pagal pranešimo 
procedūrą ir laikantis šio reglamento 
nuostatų turėtų būti patvirtintos kaip 
programavimo dalis. Siekdama užtikrinti 
tinkamą šių išmokų stebėseną, Komisija jas 
vertindama turėtų analogijos būdu taikyti 
kriterijus, nustatytus Sutarties 107 
straipsnio taikymui. Siekiant užtikrinti, 
kad papildomas nacionalinis 
finansavimas, kurio Komisija 
nepatvirtino, nebūtų įgyvendinamas, 
atitinkama valstybė narė savo siūlomą 
papildomą kaimo plėtros finansavimą 
turėtų paskelbti galiojančiu tik po jo 
patvirtinimo. Apie valstybių narių 
mokamas išmokas, numatytas kaip 
papildomas kaimo plėtros veiksmų, 
kuriems yra teikiama Sąjungos parama ir 
kuriems netaikomas Sutarties 42 

(65) be to, siekiant užtikrinti darną su 
kaimo plėtros priemonėmis, kurios atitinka 
Sąjungos paramos skyrimo reikalavimus, ir 
supaprastinti procedūras, valstybių narių 
kaimo plėtros veiksmams, kuriems yra 
teikiama Sąjungos parama ir kuriems
netaikomas Sutarties 42 straipsnis,
mokamos išmokos pagal pranešimo 
procedūrą ir laikantis šio reglamento 
nuostatų turėtų būti patvirtintos kaip 
programavimo dalis. Siekdama užtikrinti 
tinkamą šių išmokų stebėseną, Komisija jas 
vertindama turėtų analogijos būdu taikyti 
kriterijus, nustatytus Sutarties 107 
straipsnio taikymui.
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straipsnis, finansavimas, turėtų būti 
pranešama Komisijai pagal Sutarties 108 
straipsnio 3 dalį, išskyrus tuos atvejus, kai 
jos priklauso reglamento, priimto pagal 
Tarybos reglamentą Nr. 994/98, taikymo 
sričiai ir negali įsigalioti, kol šios 
procedūros galutinai nepatvirtino 
Komisija;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 66 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 206
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) be to, siekiant užtikrinti darną su 
kaimo plėtros priemonėmis, kurios atitinka 
Sąjungos paramos skyrimo reikalavimus, ir 
supaprastinti procedūras, valstybių narių
mokamos išmokos, numatytos kaip 
papildomas nacionalinis kaimo plėtros
veiksmų, kuriais yra teikiama Sąjungos 
parama ir kuriems taikomas Sutarties 42 
straipsnis, finansavimas, pagal pranešimo 
procedūrą ir laikantis šio reglamento 
nuostatų turėtų būti patvirtintos kaip 
programavimo dalis. Siekdama užtikrinti 
tinkamą šių išmokų stebėseną, Komisija jas 
vertindama turėtų analogijos būdu taikyti 
kriterijus, nustatytus Sutarties 107 
straipsnio taikymui. Siekiant užtikrinti, 
kad papildomas nacionalinis 
finansavimas, kurio Komisija 
nepatvirtino, nebūtų įgyvendinamas, 
atitinkama valstybė narė savo siūlomą 
papildomą kaimo plėtros finansavimą 
turėtų paskelbti galiojančiu tik po jo 

(65) be to, siekiant užtikrinti darną su 
kaimo plėtros priemonėmis, kurios atitinka 
Sąjungos paramos skyrimo reikalavimus, ir 
supaprastinti procedūras, valstybių narių 
kaimo plėtros veiksmams, kuriems yra 
teikiama Sąjungos parama ir kuriems
netaikomas Sutarties 42 straipsnis,
mokamos išmokos pagal pranešimo 
procedūrą ir laikantis šio reglamento 
nuostatų turėtų būti patvirtintos kaip 
programavimo dalis. Siekdama užtikrinti 
tinkamą šių išmokų stebėseną, Komisija jas 
vertindama turėtų analogijos būdu taikyti 
kriterijus, nustatytus Sutarties 107 
straipsnio taikymui.
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patvirtinimo. Apie valstybių narių 
mokamas išmokas, numatytas kaip 
papildomas kaimo plėtros veiksmų, 
kuriems yra teikiama Sąjungos parama ir 
kuriems netaikomas Sutarties 42 
straipsnis, finansavimas, turėtų būti 
pranešama Komisijai pagal Sutarties 108 
straipsnio 3 dalį, išskyrus tuos atvejus, kai 
jos priklauso reglamento, priimto pagal 
Tarybos reglamentą Nr. 994/98, taikymo 
sričiai ir negali įsigalioti, kol šios 
procedūros galutinai nepatvirtino 
Komisija;

Or. es

Pagrindimas

Siekiama nuoseklumo su siūlomu VII antraštinės dalies pakeitimu dėl valstybės pagalbos.

Pakeitimas 207
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) be to, siekiant užtikrinti darną su 
kaimo plėtros priemonėmis, kurios atitinka 
Sąjungos paramos skyrimo reikalavimus, ir 
supaprastinti procedūras, valstybių narių
mokamos išmokos, numatytos kaip 
papildomas nacionalinis kaimo plėtros
veiksmų, kuriais yra teikiama Sąjungos 
parama ir kuriems taikomas Sutarties 42 
straipsnis, finansavimas, pagal pranešimo 
procedūrą ir laikantis šio reglamento 
nuostatų turėtų būti patvirtintos kaip 
programavimo dalis. Siekdama užtikrinti 
tinkamą šių išmokų stebėseną, Komisija jas 
vertindama turėtų analogijos būdu taikyti 
kriterijus, nustatytus Sutarties 107 
straipsnio taikymui. Siekiant užtikrinti, 
kad papildomas nacionalinis 
finansavimas, kurio Komisija 

(65) be to, siekiant užtikrinti darną su 
kaimo plėtros priemonėmis, kurios atitinka 
Sąjungos paramos skyrimo reikalavimus, ir 
supaprastinti procedūras, valstybių narių 
kaimo plėtros veiksmams, kuriems yra 
teikiama Sąjungos parama ir kuriems
netaikomas Sutarties 42 straipsnis,
mokamos išmokos pagal pranešimo 
procedūrą ir laikantis šio reglamento 
nuostatų turėtų būti patvirtintos kaip 
programavimo dalis. Siekdama užtikrinti 
tinkamą šių išmokų stebėseną, Komisija jas 
vertindama turėtų analogijos būdu taikyti 
kriterijus, nustatytus Sutarties 107 
straipsnio taikymui.
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nepatvirtino, nebūtų įgyvendinamas, 
atitinkama valstybė narė savo siūlomą 
papildomą kaimo plėtros finansavimą 
turėtų paskelbti galiojančiu tik po jo 
patvirtinimo. Apie valstybių narių 
mokamas išmokas, numatytas kaip 
papildomas kaimo plėtros veiksmų, 
kuriems yra teikiama Sąjungos parama ir 
kuriems netaikomas Sutarties 42 
straipsnis, finansavimas, turėtų būti 
pranešama Komisijai pagal Sutarties 108 
straipsnio 3 dalį, išskyrus tuos atvejus, kai 
jos priklauso reglamento, priimto pagal 
Tarybos reglamentą Nr. 994/98, taikymo 
sričiai ir negali įsigalioti, kol šios 
procedūros galutinai nepatvirtino 
Komisija;

Or. es

Pakeitimas 208
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
susijusias su kaimo plėtros programų 
pristatymu, patvirtinimu ir keitimu, 
programų patvirtinimo procedūromis ir 
tvarkaraščiais, programų pakeitimų 
patvirtinimo procedūromis ir 
tvarkaraščiais, įskaitant jų įsigaliojimą ir 
pateikimo dažnumą, su specifinėmis kaimo 
plėtros priemonių įgyvendinimo sąlygomis, 
pagal šį reglamentą sukurtų tinklų struktūra 
ir veikla, stebėsenos ir vertinimo sistemos 
priėmimu ir informacinės sistemos veikimo 
taisyklėmis, Komisijai turėtų būti suteikti
įgyvendinimo įgaliojimai. Šie įgaliojimai 
turėtų būti vykdomi pagal 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 

(68) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, 
susijusias su kaimo plėtros programų 
pristatymu, patvirtinimu ir modifikavimu, 
programų patvirtinimo procedūromis ir 
tvarkaraščiais, programų pakeitimų 
patvirtinimo procedūromis ir 
tvarkaraščiais, įskaitant jų įsigaliojimą ir 
pateikimo dažnumą, su specifinėmis kaimo 
plėtros priemonių įgyvendinimo sąlygomis, 
pagal šį reglamentą sukurtų tinklų struktūra 
ir veikla, stebėsenos ir vertinimo sistemos 
priėmimu ir informacinės sistemos veikimo 
taisyklėmis, Komisijai pagal 90 straipsnį
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus.
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nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai;

Or. de

Pagrindimas

Išvardyti sprendimai nėra tik techniniai.

Pakeitimas 209
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stebėjimo ir vertinimo sistema – bendras 
Komisijos ir valstybių narių sukurtas 
metodas, kuriuo apibrėžiamas ribotas 
bendrų rodiklių, susijusių su pradine 
padėtimi ir programų finansiniu vykdymu, 
apimtimi, rezultatais bei poveikiu, skaičius;

f) stebėjimo ir vertinimo sistema – bendras 
Komisijos ir valstybių narių sukurtas 
metodas, kuriuo apibrėžiamas ribotas 
bendrų rodiklių, susijusių su pradine 
padėtimi ir programų finansiniu vykdymu, 
apimtimi ir rezultatais, skaičius; sistema 
neturėtų apsiriboti vien kiekybiniais 
rodikliais; prireikus ir pritaikius tinkamus 
metodus ją būtų galima pakeisti ir taikyti 
kokybinį programų įgyvendinimo požiūrį;

Or. fr

Pakeitimas 210
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) stebėjimo ir vertinimo sistema – bendras 
Komisijos ir valstybių narių sukurtas 
metodas, kuriuo apibrėžiamas ribotas 
bendrų rodiklių, susijusių su pradine 

f) stebėjimo ir vertinimo sistema – bendras 
Komisijos ir valstybių narių sukurtas 
metodas, kuriuo apibrėžiamas ribotas 
bendrų rodiklių, susijusių su pradine 
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padėtimi ir programų finansiniu vykdymu, 
apimtimi, rezultatais bei poveikiu, skaičius;

padėtimi ir programų finansiniu vykdymu, 
apimtimi ir rezultatais, skaičius; sistema 
neturėtų apsiriboti vien kiekybiniais 
rodikliais; prireikus ir pritaikius tinkamus 
metodus ją būtų galima pakeisti ir taikyti 
kokybinį programų įgyvendinimo požiūrį;

Or. fr

Pakeitimas 211
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) mažiau išsivystę regionai – regionai, 
kurių bendrasis vidaus produktas (BVP) 
vienam gyventojui yra mažesnis nei 
75 proc. vidutinio 27 ES valstybių narių 
BVP;

j) mažiau išsivystę regionai – regionai,
kuriuose įgyvendinamas 2014–2010 DFP 
numatytas konvergencijos tikslas ir kurių 
bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam 
gyventojui yra mažesnis nei 75 proc. 
vidutinio 27 ES valstybių narių BVP;

Or. pt

Pakeitimas 212
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) pereinamojo laikotarpio regionai –
regionai, kurių bendrasis vidaus 
produktas (BVP) vienam gyventojui yra 
tarp 75 ir 90 proc. vidutinio 27 ES 
valstybių narių BVP;

Or. es



AM\903101LT.doc 135/163 PE489.640v01-00

LT

Pagrindimas

Pereinamojo laikotarpio regionai taip pat turėtų būti įtraukti, atsižvelgiant į 65 straipsnio 
pakeitimą dėl fondo finansavimo.

Pakeitimas 213
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) pereinamojo laikotarpio regionai –
regionai, kurių bendrasis vidaus 
produktas (BVP) vienam gyventojui yra 
tarp 75 ir 90 proc. vidutinio 27 ES 
valstybių narių BVP;

Or. es

Pagrindimas

Pereinamojo laikotarpio regionai taip pat turėtų būti įtraukti, atsižvelgiant į 65 straipsnio 
pakeitimą dėl fondo finansavimo.

Pakeitimas 214
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) pereinamojo laikotarpio regionai –
regionai, kurių bendrasis vidaus 
produktas (BVP) vienam gyventojui yra 
tarp 75 ir 90 proc. vidutinio 27 ES 
valstybių narių BVP;

Or. fr
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Pakeitimas 215
Spyros Danellis, Georgios Papastamkos, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) didelės gamtinės vertės ūkiai –
ūkininkavimo sistemos, kuriose vykdoma 
ūkininkavimo veikla ir kurių žemės ūkio 
paskirties žemė dėl savo savybių, tikėtina, 
sudaro palankias sąlygas didelei 
biologinei įvairovei ar saugomoms rūšims 
ir buveinėms. Šioms sistemoms būdingas 
mažas ūkininkavimo intensyvumas ir 
didelė dalis natūraliai ar pusiau 
natūraliai augančių augalų. Joms taip pat 
gali būti būdinga didelė žemės dangos 
įvairovė; 

Or. en

Pakeitimas 216
George Lyon, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) didelės gamtinės vertės ūkiai –
ūkininkavimo sistemos, kuriose vykdoma 
ūkininkavimo veikla ir kurių žemės ūkio 
paskirties žemė dėl savo savybių, tikėtina, 
sudaro palankias sąlygas didelei 
biologinei įvairovei ar saugomoms rūšims 
ir buveinėms. Šioms sistemoms būdingas 
mažas ūkininkavimo intensyvumas ir 
didelė dalis natūraliai ar pusiau 
natūraliai augančių augalų. Joms taip pat 
gali būti būdinga didelė žemės dangos 
įvairovė;

Or. en
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Pagrindimas

Didelės gamtinės vertės ūkiai – tvaraus ūkininkavimo sistema, kurios vertę būtina pripažinti.
Vienas iš kaimo plėtros ir biologinės įvairovės politikos tikslų – išlaikyti didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemas. Siekiant jas visapusiškai integruoti ir remti įgyvendinant 
įvairias kaimo plėtros programas, būtina įtraukti didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
apibrėžtį į Kaimo plėtros reglamentą.

Pakeitimas 217
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) didelės gamtinės vertės ūkiai –
ūkininkavimo sistemos, kuriose vykdoma 
ūkininkavimo veikla ir kurių žemės ūkio 
paskirties žemė dėl savo savybių, kaip 
tikėtina, sudaro palankias sąlygas didelei 
biologinei įvairovei ar saugomoms rūšims 
ir buveinėms. Šioms sistemoms būdingas 
mažas ūkininkavimo intensyvumas ir 
didelė dalis natūraliai ar pusiau 
natūraliai augančių augalų. Joms taip pat 
gali būti būdinga didelė žemės dangos 
įvairovė;

Or. en

Pagrindimas

Didelės gamtinės vertės ūkiai – tvaraus ūkininkavimo sistema, kurios vertę būtina pripažinti.
Turėtų būti sukurta teminė paprogramė, kuri užtikrintų nuoseklią šių sistemų paramą ir 
apsaugą.

Pakeitimas 218
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

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

l) sandorio išlaidos – išlaidos, kurios yra 
susijusios su įsipareigojimu, bet nėra 
tiesiogiai priskiriamos jo įgyvendinimo
išlaidoms;

l) sandorio išlaidos – išlaidos, kurios yra 
susijusios su įsipareigojimu ir susidaro 
netiesiogiai dėl jo įgyvendinimo;

Or. ro

Pakeitimas 219
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) sandorio išlaidos – išlaidos, kurios yra 
susijusios su įsipareigojimu, bet nėra 
tiesiogiai priskiriamos jo įgyvendinimo 
išlaidoms;

l) sandorio išlaidos – išlaidos, kurios yra 
susijusios su įsipareigojimu, bet nėra 
tiesiogiai priskiriamos jo įgyvendinimo 
išlaidoms; jos gali būti apskaičiuojamos 
standartinių išlaidų pagrindu;

Or. fr

Pakeitimas 220
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) žemės ūkis – kontroliuojamas gyvūnų, 
augalų, grybų ir kitų gyvybės formų 
naudojimas visų pirma siekiant gaminti 
maisto produktus, tačiau taip pat pluoštus, 
biodegalus ir kitus produktus, 
naudojamus palaikyti gyvybei, taigi 
įskaitant miškininkystę ir gyvulininkystę;

Or. pt
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Pakeitimas 221
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

lb) gamybos sistema – žemės ir priemonių 
kompleksas, kuris valdomas kaip vientisa 
sistema;

Or. pt

Pakeitimas 222
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) naudojama žemės ūkio paskirties žemė
(toliau – NŽŪPŽ) – naudojama žemės
ūkio paskirties žemė, kaip apibrėžta 
1999 m. lapkričio 24 d. Komisijos 
sprendime 2000/115/EB;

m) žemės ūkio paskirties žemė – visas 
ariamosios žemės, daugiamečių pievų ar 
daugiamečių pasėlių, įskaitant agrarinės 
miškininkystės pasėlius, plotas;

Or. fr

Pakeitimas 223
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) ariamoji žemė – pasėliams auginti 
naudojama žemė arba žemės plotai, 
kuriuose gali būti auginami pasėliai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
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Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 22, 23 ir 
24 straipsnius, Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnį ir Reglamento 
(ES) Nr. […] [RDR] 29 straipsnį atidėtus 
plotus, nepaisant to, ar ant tos žemės 
pastatyti šiltnamiai, ar ji uždengta 
pastovia arba nuimama danga;

Or. fr

Pakeitimas 224
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies m b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mb) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiametes pievas), kuriais 
žemė apsėta penkerius ar daugiau metų ir 
iš kurių gaunamas kartotinis derlius, 
įskaitant daigynus, ir trumpos rotacijos 
želdiniai;

Or. fr

Pakeitimas 225
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies m c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mc) daugiametės pievos – ganyti tinkama 
žemė, kurioje natūraliai auga (t. y. 
nesėjama) arba specialiai auginama (t. y. 
pasėta) žolė ar kitokie pašariniai augalai 
(žoliniai augalai, krūmai ir (arba) 
medžiai) ir kuri penkerius ar daugiau 
metų nebuvo įtraukta į valdos sėjomainą;
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Or. fr

Pakeitimas 226
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies m c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mc) daugiametės pievos – žemė, kurioje 
natūraliai auga (t. y. nesėjama) arba 
specialiai auginama (t. y. pasėta) žolė ar 
kitokie žoliniai pašarai ir kuri penkerius 
ar daugiau metų nebuvo įtraukta į valdos 
sėjomainą;

Or. fr

Pakeitimas 227
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies m d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

md) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 
ganyklose (žoliniai augalai, krūmai ir 
(arba) medžiai) arba kurie paprastai 
valstybėse narėse dedami į sėklų mišinius 
ganykloms ar lankoms (nepaisant to, ar 
jos skirtos gyvuliams ganyti);

Or. fr

Pakeitimas 228
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies m d punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

md) žolė ar kitokie žoliniai pašarai – visi 
žoliniai augalai, kurie auga natūraliose 
ganyklose arba paprastai valstybėse 
narėse dedami į sėklų mišinius ganykloms 
ar lankoms (nepaisant to, ar jos skirtos 
gyvuliams ganyti);

Or. fr

Pakeitimas 229
Patrick Le Hyaric, Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies m e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

me) agrarinė miškininkystė – gamybos 
sistema, pagal kurią medžiai ir kultūriniai 
ar ganyti skirti augalai kartu auginami 
tuose pačiuose žemės sklypuose arba jų 
pakraštyje;

Or. fr

Pakeitimas 230
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) žalingas oro reiškinys – oro sąlygos, 
kaip antai šalna, audra, kruša, ledėjimas, 
smarkus lietus arba didelė sausra, kurios 
gali būti prilyginamos stichinei nelaimei;

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. es
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Pakeitimas 231
Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) žalingas oro reiškinys – oro sąlygos, 
kaip antai šalna, audra, kruša, ledėjimas, 
smarkus lietus arba didelė sausra, kurios 
gali būti prilyginamos stichinei nelaimei;

o) žalingas oro reiškinys – oro sąlygos, 
kaip antai šalna, audra, cikloninis vėjas,
kruša, ledėjimas, smarkus lietus arba didelė 
sausra, kurios gali būti prilyginamos 
stichinei nelaimei;

Or. it

Pakeitimas 232
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

r) stichinė nelaimė – natūralus biotinio arba 
nebiotinio pobūdžio įvykis, dėl kurio kyla 
didelių žemės ūkio gamybos sistemų ir 
miškų struktūrų trikdžių, ilgainiui 
ūkininkavimo ir miškininkystės sektoriams 
atnešančių didelę ekonominę žalą;

r) stichinė nelaimė – natūralus biotinio arba 
nebiotinio pobūdžio įvykis, dėl kurio kyla 
didelių žemės ūkio gamybos sistemų ir 
miškų struktūrų trikdžių, ilgainiui 
ūkininkavimo ar miškininkystės 
sektoriams atnešančių didelę ekonominę 
žalą;

Or. ro

Pakeitimas 233
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
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veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą 
tiesioginės prekybos srityje, vietos rinkose 
ir bendruomenių remiamą žemės ūkio 
veiklą, įsipareigojusių bendradarbiauti, 
vykdyti vietos ekonomikos plėtrą ir 
palaikyti artimus geografinius ir socialinius 
gamintojų bei vartotojų ryšius, skaičius;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skatinti holistinį požiūrį į trumpos tiekimo grandinės plėtrą ir tiesiogiai reaguoti į 
kaimo bendruomenių poreikius, teikiant trumpos tiekimo grandinės apibrėžtį reikia pateikti 
konkrečią nuorodą į rinkodaros kanalus, pvz., tiesioginę prekybą, vietos rinkas ir 
bendruomenių remiamą žemės ūkį, kuriais ūkininkai gali naudotis parduodami aukštos 
kokybės maisto produktus.

Pakeitimas 234
Daciana Octavia Sârbu, Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą 
tiesioginės prekybos srityje, vietos rinkose 
ir bendruomenių remiamą žemės ūkio 
veiklą, įsipareigojusių bendradarbiauti, 
vykdyti vietos ekonomikos plėtrą ir 
palaikyti artimus geografinius ir socialinius 
gamintojų bei vartotojų ryšius, skaičius;

Or. en

Pakeitimas 235
Rareş-Lucian Niculescu

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

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, vykdančių veiklą 
tiesioginės prekybos srityje, vietos rinkose 
ir bendruomenių remiamą žemės ūkio 
veiklą, įsipareigojusių bendradarbiauti, 
vykdyti vietos ekonomikos plėtrą ir 
palaikyti artimus geografinius ir socialinius 
gamintojų bei vartotojų ryšius, skaičius;

Or. en

Pakeitimas 236
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkininkų 
ir kitokios ūkinės veiklos vykdytojų, 
įsipareigojusių bendradarbiauti, vykdyti 
vietos ekonomikos plėtrą ir palaikyti 
artimus geografinius ir socialinius 
gamintojų bei vartotojų ryšius, skaičius;

Or. en

Pakeitimas 237
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

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

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, turinčių tiesioginių 
ryšių su vartotojais arba įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

Or. it

Pakeitimas 238
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, turinčių tiesioginių 
ryšių su vartotojais arba įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

Or. it

Pakeitimas 239
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
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bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą pasinaudojant vietos 
plėtros strategija ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

Or. en

Pakeitimas 240
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus
geografinius ir socialinius gamintojų, 
perdirbėjų bei vartotojų ryšius, skaičius;

Or. fr

Pakeitimas 241
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir pirmą 
kartą įsikuria žemės ūkio valdoje kaip ūkio 
vadovas;

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 35 metų, turi reikiamų aukšto 
lygio profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir 
pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje 
kaip ūkio vadovas;

Or. de
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Pakeitimas 242
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir pirmą 
kartą įsikuria žemės ūkio valdoje kaip 
ūkio vadovas;

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 40 metų
arba jaunesnis, turi reikiamų profesinių 
įgūdžių bei gebėjimų ir yra ūkio vadovas;

Or. en

Pakeitimas 243
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir pirmą 
kartą įsikuria žemės ūkio valdoje kaip 
ūkio vadovas;

u) Jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir yra ūkio 
vadovas;

Or. en

Pakeitimas 244
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
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jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir pirmą 
kartą įsikuria žemės ūkio valdoje kaip 
ūkio vadovas;

jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir yra ūkio 
vadovas;

Or. en

Pakeitimas 245
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir pirmą 
kartą įsikuria žemės ūkio valdoje kaip 
ūkio vadovas;

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių ir gebėjimų;

Or. en

Pakeitimas 246
Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir pirmą 
kartą įsikuria žemės ūkio valdoje kaip ūkio 
vadovas;

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir (arba) 
polinkį verslui bei įsikuria žemės ūkio 
valdoje kaip ūkio vadovas;

Or. it
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Pakeitimas 247
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų ir pirmą 
kartą įsikuria žemės ūkio valdoje kaip ūkio 
vadovas;

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų ir pirmą kartą 
įsikuria žemės ūkio valdoje kaip ūkio 
vadovas ir (arba) kuris turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei gebėjimų;

Or. it

Pakeitimas 248
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ua) ūkininkė – moteriškos lyties fizinis 
asmuo, vykdantis žemės ūkio veiklą pagal 
Reglamente (ES) Nr. DP/2012 pateiktą 
apibrėžtį;

Or. en

Pakeitimas 249
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies u a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ua) naujas ūkininkas – ūkininkas, kuris 
turi reikiamų profesinių įgūdžių bei 
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gebėjimų ir pirmą kartą įsikuria žemės 
ūkio valdoje kaip ūkio vadovas;

Or. fr

Pakeitimas 250
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) ūkininkas – aktyvus ūkininkas, kaip 
apibrėžta reglamento, kuriuo nustatomos 
pagal bendros žemės ūkio politiką 
ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų 
taisyklės, 4 straipsnio 1 dalies a punkte ir 
9 straipsnyje;

Or. fr

Pakeitimas 251
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) ūkininkas – aktyvus ūkininkas pagal 
Reglamento (ES) Nr. [...], kuriuo 
nustatomos pagal bendros žemės ūkio 
politikos paramos schemas ūkininkams 
skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės, 
4 straipsnio 1 dalies a punkte ir 
9 straipsnio nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 252
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) apmokamas žemės ūkio darbuotojas –  
ūkininko darbuotojas, kuris dirba pagal 
nuolatinę, nuolatinę sezoninę arba laikiną 
sutartį, kurio veikla labai svarbi 
ūkininkavimui ir vertės grandinei ir kurio 
darbo sąlygų, susijusių su stabilumu, 
saugumu ir profesionalumu, gerinimas 
turėtų būti prioritetinis tikslas;

Or. es

Pakeitimas 253
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xb) ūkininkė – moteris, vykdanti žemės 
ūkio veiklą pagal šiame reglamente 
pateiktą apibrėžtį; 

Or. es

Pagrindimas

Į reglamento pasiūlymą reikėtų įtraukti ūkininkėms skirtas priemones.

Pakeitimas 254
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) gamintojų organizacijos – Reglamente 
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Nr. 281/1022, kuriuo nustatytas vienas 
bendras žemės ūkio rinkų organizavimas, 
nurodytos organizacijos; 

Or. es

Pakeitimas 255
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xb) gamintojų organizacijų asociacijos –
Reglamente Nr. 281/1022, kuriuo 
nustatytas vienas bendras žemės ūkio 
rinkų organizavimas, nurodytos 
asociacijos;

Or. es

Pakeitimas 256
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) gamintojų organizacijų asociacijos –
gamintojų organizacijų asociacijos, kaip 
nurodyta pasiūlymo dėl reglamento dėl 
vieno BRO 107 straipsnyje; 

Or. it

Pakeitimas 257
Giancarlo Scottà, Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xb) žemės ūkio paslaugų teikėjai – žemės 
ūkio technologijas naudojantys 
verslininkai, kurie turi kvalifikaciją teikti 
ir kurie teikia profesionalias žemės ūkio 
paslaugas kaimo vietovėse, ir kurie 
samdos pagrindais arba už atlygį atlieka 
su pasėliais, gyvulininkyste ar miškingų ir 
žaliųjų plotų, priklausančių viešosioms 
įstaigoms, valdymu susijusią veiklą, kurią 
vykdant būtina naudoti didelės apimties ir 
techniškai sudėtingą įrangą ir mašinas;

Or. it

Pakeitimas 258
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Vincenzo Iovine

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xc) žemės ūkio paslaugos – žemės ūkio 
paslaugų teikėjų viešiesiems ir 
privatiesiems klientams teikiamos 
paslaugos srityse, susijusiose su pasėliais, 
gyvulininkyste ir miškingų bei žaliųjų 
plotų valdymu;

Or. it

Pakeitimas 259
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) inovacijos – ūkininkų, ūkininkų 
grupių, kaimo bendruomenių, NVO, 
kaimo įmonių ar viešųjų ir privačių 
subjektų partnerysčių vykdomos 
iniciatyvos ir veikla, į kurią įtraukti (arba 
neįtraukti) mokslininkai ir akademikai, 
kuri padeda keistis geriausia praktika ir 
žiniomis, pritaikyti mokslinius tyrimus bei 
naudoti technologijas, jei tai dalyviams 
padeda sukurti naujus produktus, 
procesus ar naujas organizavimo formas 
ir jas taikyti ekonomikoje, taip prisidedant 
prie geresnių gyvenimo sąlygų, tvarios 
praktikos ir pajamų;

Or. en

Pakeitimas 260
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xb) bendruomenės vadovaujama vietos 
plėtra – decentralizuotas ir metodu „iš 
apačios į viršų“ grindžiamas valdymas ir 
partnerytės veikla vietos ir subregioniniu 
lygmenimis, kuriais kaimo subjektai 
skatinami planuoti ir įgyvendinti įvairių 
sričių konkrečios vietovės poreikiais 
pagrįstas vietos plėtros strategijas 
populiarinant bendruomenės nuosavybę, 
bendruomenės gebėjimų ugdymą ir 
inovacijas;

Or. en
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Pakeitimas 261
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xc) mažas ūkis – nedidelės apimties ūkio 
vienetas, įskaitant dalį laiko dirbančius ir 
pusiau natūrine ūkine veikla 
besiverčiančius ūkininkus, kuriame 
mažiau negu 5 ha žemės arba kurio 
apyvarta iš ūkinės veiklos sudaro 25 proc. 
valstybės narės ar regiono vidutinio ūkio 
apyvartos;

Or. en

Pakeitimas 262
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xd) necheminis žemės ūkis –
alternatyviais kenkėjų kontrolės metodais 
grindžiama žemdirbystė, pvz., nurodytais 
Direktyvos 2009/128/EB III priedo 
1 punkte, arba fiziniais, mechaniniais ar 
biologiniais kenkėjų kontrolės metodais;

Or. en

Pakeitimas 263
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x a punktas (naujas)



AM\903101LT.doc 157/163 PE489.640v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xa) necheminiai metodai – alternatyvūs 
augalų apsaugos metodai, kurių 
pagrindas – žemdirbystės kenkėjų 
kontrolės metodai, nurodyti Direktyvos 
2009/128/EB III priedo 1 punkte arba 
fiziniai, mechaniniai ar biologiniai 
kenkėjų kontrolės metodai;

Or. en

Pakeitimas 264
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xe) pažangi tvaraus ūkininkavimo sistema 
– integruota ūkininkavimo praktika, kuri 
apima daugiau negu numatyta pagal 
esamas (reglamentuose ..xx pateiktas) 
kompleksinės paramos taisykles ir kurią 
vykdant daroma nuolatinė pažanga 
gerinant maistinių medžiagų ciklų, 
energijos vartojimo efektyvumo ir 
vandens vartojimo mažinimo valdymą 
taip, kad ūkiuose būtų išsaugota ir 
padidinta pasėlių, gyvūnų ir gamtinė 
įvairovė;

Or. en

Pakeitimas 265
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x f punktas (naujas)



PE489.640v01-00 158/163 AM\903101LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xf) netvaraus ūkininkavimo sistemos –
ūkininkavimo ar gyvulių auginimo 
praktika, kuria dėl taikomų pagrindinių 
ūkininkavimo sistemos metodų nuolat 
pažeidžiamos kompleksinės paramos 
taisyklės, pateiktos horizontaliojo 
reglamento II priede;

Or. en

Pagrindimas

Tinkamos kompleksinės paramos taisyklės apima: žemas maistinių medžiagų ciklų valdymo 
lygis ir gruntinio vandens teršimas (GAAB 1–3 ir SVR 1a), per didelis gyvulių tankis turimam 
plotui (GAAB 3a) ir didelė priklausomybė nuo išorės energijos ir maistinių medžiagų 
sąnaudų; biologinė įvairovė (SVR 2–3 ir 3a) ir maisto sauga (SVR 4–6).

Pakeitimas 266
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies x g punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xg) didelės gamtinės vertės ūkiai –
ūkininkavimo sistemos, kuriose vykdoma 
ūkininkavimo veikla ir kurių žemės ūkio 
paskirties žemė dėl savo savybių, tikėtina, 
sudaro palankias sąlygas didelei 
biologinei įvairovei ar saugomoms rūšims 
ir buveinėms. Šioms sistemoms būdingas 
mažas ūkininkavimo intensyvumas ir 
didelė dalis natūraliai ar pusiau 
natūraliai augančių augalų. Joms taip pat 
gali būti būdinga didelė žemės dangos 
įvairovė;

Or. en
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Pakeitimas 267
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiame reglamente taip pat taikomos 
Reglamento (ES) Nr. […] [dėl tiesioginių 
išmokų] 4 straipsnyje nustatytos 
apibrėžtys.

Or. fr

Pakeitimas 268
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgiant į 1 dalies u punkte 
nustatytą jaunojo ūkininko apibrėžtį,
Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, 
kuriomis juridinis asmuo gali būti laikomas 
jaunuoju ūkininku, įskaitant lengvatinį 
profesinių įgūdžių įgijimo laikotarpį.

2. Atsižvelgiant į 1 dalies u punkte 
nustatytą jaunojo ūkininko apibrėžtį ir 
x punkto c papunktyje nustatytą mažo 
ūkio apibrėžtį Komisija įgaliojama pagal 
90 straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
dėl sąlygų, kuriomis juridinis asmuo gali 
būti laikomas jaunuoju ūkininku arba 
mažu ūkiu, įskaitant lengvatinį profesinių 
įgūdžių įgijimo laikotarpį, taip pat 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
ypatybes.

Or. en

Pakeitimas 269
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪFKP prisideda prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo skatindamas tvarią 
kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus 
klimatui, atsparus jo kaitai ir grindžiamas 
inovacijomis.

EŽŪFKP prisideda prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo skatindamas tvarią 
kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, atsparus 
klimato kaitai, grindžiamas inovacijomis ir 
ekonomiškai tvarus.

Or. en

Pakeitimas 270
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Georgios 
Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪFKP prisideda prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo skatindamas tvarią 
kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus 
klimatui, atsparus jo kaitai ir grindžiamas 
inovacijomis.

EŽŪFKP prisideda prie strategijos
„Europa 2020“ įgyvendinimo skatindamas 
tvarią kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio ir miškininkystės sektorius būtų 
labiau subalansuotas teritorijos ir aplinkos 
požiūriu, palankus klimatui, atsparus jo 
kaitai, konkurencingas, našus ir 
grindžiamas inovacijomis.

Or. de

Pagrindimas

EŽŪFKP tikslai turėtų derėti su strategijos „Europa 2020“ augimo tikslais. Dėl šios 
priežasties reikėtų kalbėti apie žemės ūkio valdų konkurencingumą. Žemės ūkis ir 
miškininkystė yra tiesiogiai susiję, todėl jie turėtų būti traktuojami kaip bendras sektorius.
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Pakeitimas 271
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪFKP prisideda prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo skatindamas tvarią 
kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones,
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus
klimatui, atsparus jo kaitai ir grindžiamas
inovacijomis.

EŽŪFKP prisideda prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo skatindamas tvarią 
kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos socialinė 
ir ekonominė plėtra kaimo vietovėse būtų 
labiau subalansuota teritorijos ir aplinkos 
požiūriu, palanki klimatui, atspari jo kaitai 
ir grindžiama inovacijomis.

Or. de

Pakeitimas 272
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪFKP prisideda prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo skatindamas tvarią 
kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus 
klimatui, atsparus jo kaitai ir grindžiamas 
inovacijomis.

EŽŪFKP prisideda prie strategijos
„Europa 2020“ įgyvendinimo skatindamas 
tvarią kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus 
klimatui, atsparus jo kaitai, grindžiamas 
inovacijomis ir ekonomiškai tvarus.

Or. en
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Pakeitimas 273
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪFKP prisideda prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo skatindamas tvarią 
kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus 
klimatui, atsparus jo kaitai ir grindžiamas 
inovacijomis.

EŽŪFKP prisideda prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo skatindamas tvarią 
kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius, įskaitant miškus, kuris 
turėtų atlikti lemiamą vaidmenį visą laiką 
Sąjungos gyventojams užtikrinant 
reikalingą kiekį geros kokybės maisto,
būtų labiau subalansuotas teritorijos ir 
aplinkos požiūriu, palankus klimatui, 
atsparus jo kaitai ir grindžiamas 
inovacijomis.

Or. pt

Pakeitimas 274
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪFKP prisideda prie strategijos „Europa 
2020“ įgyvendinimo skatindamas tvarią 
kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones,
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus 
klimatui, atsparus jo kaitai ir grindžiamas 

pagal Europos kaimo plėtros strategiją
EŽŪFKP prisideda prie strategijos
„Europa 2020“ įgyvendinimo skatindamas 
tvarią kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones ir 
koordinuodamas bei papildydamas
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus 
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inovacijomis. klimatui, atsparus jo kaitai ir grindžiamas 
inovacijomis.

Or. fr


