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Pakeitimas 111
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. de

Pagrindimas

Ir ūkininkams, ir vartotojams laisvoje ir į rinką orientuotoje Europoje būtų geriau, jei žemės 
ūkis būtų laisvas nuo Didžiojo Brolio pobūdžio priklausomybės. Deja Komisija savo 
pasiūlyme nesiima veiksmų šiam tikslui siekti ir subsidijoms sistemingai panaikinti. Vietoj to 
plečiamos esamos sistemos, kuriama daugiau biurokratizmo, dėl kurio pareiškėjai ir valstybės 
narės patiria daugiau išlaidų.

Pakeitimas 112
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir 
teritorine pusiausvyra susijusių būsimų 
uždavinių sprendimas“11 išdėstomi galimi 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2013 m. 
Atsižvelgiant į diskusijas dėl minėto 
komunikato, BŽŪP turėtų būti reformuota 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Minėta reforma 
turėtų apimti visas pagrindines BŽŪP 
priemones, įskaitant 2009 m. sausio 19 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, 
nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų ūkininkams pagal bendrą žemės 

(1) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir 
teritorine pusiausvyra susijusių būsimų 
uždavinių sprendimas“11 išdėstomi galimi 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2013 m. 
Atsižvelgiant į diskusijas dėl minėto 
komunikato, BŽŪP turėtų būti reformuota 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Minėta reforma 
turėtų apimti visas pagrindines BŽŪP 
priemones, įskaitant 2009 m. sausio 19 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, 
nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų ūkininkams pagal bendrą žemės 
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ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam 
tikras paramos schemas ūkininkams, iš 
dalies keičiantį reglamentus (EB) 
Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) 
Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003. Atsižvelgiant į 
reformos taikymo sritį, tikslinga 
panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 
ir jį pakeisti nauju tekstu. Be to, reforma 
turėtų padėti kuo racionalizuoti ir 
supaprastinti nuostatas;

ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam 
tikras paramos schemas ūkininkams, iš 
dalies keičiantį reglamentus (EB) 
Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) 
Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003. Reforma turėtų padėti 
racionalizuoti ir supaprastinti nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 113
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir 
teritorine pusiausvyra susijusių būsimų 
uždavinių sprendimas“ išdėstomi galimi 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2013 m. 
Atsižvelgiant į diskusijas dėl minėto 
komunikato, BŽŪP turėtų būti reformuota 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Minėta reforma 
turėtų apimti visas pagrindines BŽŪP 
priemones, įskaitant 2009 m. sausio 19 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, 
nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų ūkininkams pagal bendrą žemės 
ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam 
tikras paramos schemas ūkininkams, iš 
dalies keičiantį reglamentus (EB) 
Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) 
Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003. Atsižvelgiant į 
reformos taikymo sritį, tikslinga panaikinti 

(1) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „BŽŪP artėjant 2020 m. Su 
aprūpinimu maistu, gamtos ištekliais ir 
teritorine pusiausvyra susijusių būsimų 
uždavinių sprendimas“ išdėstomi galimi 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2013 m. 
Atsižvelgiant į diskusijas dėl minėto 
komunikato, BŽŪP turėtų būti reformuota 
nuo 2014 m. sausio 1 d. Minėta reforma 
turėtų apimti visas pagrindines BŽŪP 
priemones, įskaitant 2009 m. sausio 19 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, 
nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų ūkininkams pagal bendrą žemės 
ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam 
tikras paramos schemas ūkininkams, iš 
dalies keičiantį reglamentus (EB) 
Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) 
Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą 
(EB) Nr. 1782/2003. Atsižvelgiant į 
reformos taikymo sritį, tikslinga panaikinti 
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Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 ir jį pakeisti 
nauju tekstu. Be to, reforma turėtų padėti 
kuo racionalizuoti ir supaprastinti 
nuostatas;

Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 ir jį pakeisti 
nauju tekstu. Be to, reforma turėtų padėti 
racionalizuoti ir supaprastinti nuostatas;

Or. pt

Pakeitimas 114
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) būtina turėti tvirtą BŽŪP, 
finansuojamą iš biudžeto, kuriuo 
2007−2013 m. laikotarpiu būtų 
užtikrinamas tikras ekonomikos augimas, 
siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjunga 
visada gamintų reikiamą kokybiškų 
maisto produktų kiekį ir įvairovę ir būtų 
skatinamas užimtumas, išsaugomos ir 
kuriamos aplinkos gėrybės, kovojama su 
klimato kaita ir valdoma teritorija. Be to, 
BŽŪP turėtų būti grindžiama 
ūkininkams, kitiems suinteresuotiesiems 
subjektams ir apskritai piliečiams lengvai 
suprantamomis nuostatomis, kad būtų 
užtikrintas įgyvendinimo skaidrumas, 
sudaromos sąlygos priežiūrai ir 
sumažintos veiklos vykdytojų ir 
administruojančių įstaigų sąnaudos;

Or. pt

Pakeitimas 115
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kadangi bendra žemės ūkio politika 
prieštarauja bendrosios rinkos principams 
ir vienodų sąlygų užtikrinimo visoje 
Europos Sąjungoje ir pasaulinėse rinkose 
principui, ji neatitinka ES 
konkurencingumo taisyklių ir su visais 
kitais sektoriais susijusių valstybės 
pagalbos taisyklių. Todėl turėtų būti 
gerokai sumažintos BŽŪP išlaidos 
tiesioginėms išmokoms ir rinkos valdymo 
priemonėms ir panaikintos valstybės 
pagalbos ir konkurencijos taisyklių 
išimtys, kad būtų sudarytos sąlygos 
Europos ūkininkams laisvai konkuruoti 
ES ir pasaulinėse rinkose;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės subsidijos neturėtų būti naudojamos teikiant naudą mažiau produktyviems ūkiams 
ir darant žalą produktyvesniems ūkiams.

Pakeitimas 116
James Nicholson, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kadangi bendra žemės ūkio politika 
prieštarauja bendrosios rinkos principams 
ir vienodų sąlygų užtikrinimo visoje 
Europos Sąjungoje principui, ji neatitinka 
ES konkurencingumo taisyklių ir su visais 
kitais sektoriais susijusių valstybės 
pagalbos taisyklių. Todėl turėtų būti 
gerokai sumažintos BŽŪP išlaidos 
tiesioginėms išmokoms ir rinkos valdymo 
priemonėms ir panaikintos valstybės 
pagalbos ir konkurencijos taisyklių 
išimtys. Kad būtų laikomasi bendrosios 
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rinkos principų, viešosios lėšos turėtų būti 
naudojamos tik strategijos „Europa 2020“ 
tikslams siekti sudarant sąlygas Europos 
ūkininkams laisvai konkuruoti ES ir 
pasaulinėse rinkose;

Or. en

Pakeitimas 117
Karin Kadenbach, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi Sąjungos aprūpinimo 
maistu politikos programos 
(COM (2010) 127) vystomojo 
bendradarbiavimo tikslais, ypač siekiant 
užtikrinti, kad naudojant BŽŪP 
priemones nebūtų kenkiama besivystančių 
šalių maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir tų šalių gyventojų 
galimybėms prasimaitinti, ir laikantis 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
įsipareigojimo pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
208 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 118
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) įgyvendinant šį reglamentą turėtų 
būti vadovaujamasi Sąjungos aprūpinimo 
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maistu politikos programos 
(COM (2010) 127) vystomojo 
bendradarbiavimo tikslais, ypač siekiant 
užtikrinti, kad naudojant BŽŪP 
priemones nebūtų kenkiama besivystančių 
šalių maisto gamybos pajėgumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir tų šalių gyventojų 
galimybėms prasimaitinti, ir laikantis 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
įsipareigojimo pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
208 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 119
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; priimti žemės ir veislių tvirtinimo 
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paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; priimti žemės ir veislių 
tvirtinimo specialiosios išmokos už 
medvilnę skyrimo tikslais ir pranešimų 
teikimo su tuo tvirtinimu susijusiems 
gamintojams tvarkos taisykles; numatyti 
specialiosios išmokos už medvilnę sumos 
sumažinimo apskaičiavimo taisykles; 
priimti su bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

specialiosios išmokos už medvilnę skyrimo 
tikslais ir pranešimų teikimo su tuo 
tvirtinimu susijusiems gamintojams tvarkos 
taisykles; numatyti specialiosios išmokos 
už medvilnę sumos sumažinimo 
apskaičiavimo taisykles; priimti su 
bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pakeitimas 120
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
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terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 
paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; priimti žemės ir veislių 
tvirtinimo specialiosios išmokos už 
medvilnę skyrimo tikslais ir pranešimų 
teikimo su tuo tvirtinimu susijusiems 
gamintojams tvarkos taisykles; numatyti 
specialiosios išmokos už medvilnę sumos 
sumažinimo apskaičiavimo taisykles; 
priimti su bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 
paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; numatyti specialiosios išmokos 
už medvilnę sumos sumažinimo 
apskaičiavimo taisykles; priimti su 
bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pakeitimas 121
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
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teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 
paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; priimti žemės ir veislių 
tvirtinimo specialiosios išmokos už 
medvilnę skyrimo tikslais ir pranešimų 
teikimo su tuo tvirtinimu susijusiems 
gamintojams tvarkos taisykles; numatyti 
specialiosios išmokos už medvilnę sumos 
sumažinimo apskaičiavimo taisykles; 
priimti su bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 
paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; numatyti specialiosios išmokos 
už medvilnę sumos sumažinimo 
apskaičiavimo taisykles; priimti su 
bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pakeitimas 122
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio (5) siekiant užtikrinti vienodas šio 



PE491.238v01-00 12/165 AM\905018LT.doc

LT

reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 
paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles;  priimti su savanoriška susietąja 
parama susijusių sprendimų vertinimo ir 
tvirtinimo tvarkos taisykles; priimti žemės 
ir veislių tvirtinimo specialiosios išmokos 
už medvilnę skyrimo tikslais ir pranešimų 
teikimo su tuo tvirtinimu susijusiems 
gamintojams tvarkos taisykles; numatyti 
specialiosios išmokos už medvilnę sumos 
sumažinimo apskaičiavimo taisykles; 
priimti su bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti 
savanoriškos išmokos už vietoves, kuriose 
esama gamtinių kliūčių, metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 
paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; priimti su savanoriška susietąja 
parama susijusių sprendimų vertinimo ir 
tvirtinimo tvarkos taisykles; priimti žemės 
ir veislių tvirtinimo laikinos specialiosios 
išmokos už medvilnę skyrimo tikslais ir 
pranešimų teikimo su tuo tvirtinimu 
susijusiems gamintojams tvarkos taisykles; 
numatyti specialiosios išmokos už 
medvilnę sumos sumažinimo 
apskaičiavimo taisykles; priimti su 
bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. de
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Pakeitimas 123
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams metinę viršutinę 
ribą; nustatyti savanoriškos susietosios 
paramos metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; priimti žemės ir veislių 
tvirtinimo specialiosios išmokos už 
medvilnę skyrimo tikslais ir pranešimų 
teikimo su tuo tvirtinimu susijusiems 
gamintojams tvarkos taisykles; numatyti 
specialiosios išmokos už medvilnę sumos 
sumažinimo apskaičiavimo taisykles; 
priimti su bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 

(5) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar diskriminacijos, 
Komisijai turėtų būti suteikti šie 
įgyvendinimo įgaliojimai: nustatyti bazinės 
išmokos schemos metinę nacionalinę 
viršutinę ribą; priimti su paraiškomis skirti 
teises į išmokas susijusias taisykles; priimti 
priemones, susijusias su nepanaudotų teisių 
į išmokas grąžinimu į nacionalinį rezervą; 
priimti reikalavimus, susijusius su 
pranešimų apie teisių į išmokas perdavimu 
nacionalinėms valdžios institucijoms 
teikimu ir tokių pranešimų teikimo 
terminais; nustatyti išmokos už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos už 
vietoves, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
metinę viršutinę ribą; nustatyti išmokos 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
sektoriaus dalyviams metinę viršutinę ribą; 
nustatyti savanoriškos susietosios paramos 
metinę viršutinę ribą; priimti su 
savanoriška susietąja parama susijusių 
sprendimų vertinimo ir tvirtinimo tvarkos 
taisykles; priimti žemės ir veislių 
tvirtinimo specialiosios išmokos už 
medvilnę skyrimo tikslais ir pranešimų 
teikimo su tuo tvirtinimu susijusiems 
gamintojams tvarkos taisykles; numatyti 
specialiosios išmokos už medvilnę sumos 
sumažinimo apskaičiavimo taisykles; 
priimti su bendraisiais pranešimų teikimo 
reikalavimais susijusias taisykles. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
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kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pakeitimas 124
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pažangios tvaraus ūkininkavimo 
sistemos turėtų būti traktuojamos kaip 
pažangios sistemos, t. y. ūkininkavimo 
sistemos, kurias taikant vykdoma veikla 
pranoksta Reglamento (ES) Nr. [...] 
[HZR] pagrindines kompleksinės paramos 
taisykles ir nuolat progresuoja maisto 
medžiagų, vandens ciklo ir energijos 
srautų valdymo srityje, kad būtų 
sumažintas poveikis aplinkai ir 
neatsinaujinančių išteklių eikvojimas ir 
būtų išsaugota didelė pasėlių, gyvūnų ir 
gamtinė įvairovė, turėtų būti ateities 
gairėmis ir tikslais;

Or. en

Pakeitimas 125
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) pagalba pagal BŽŪP neturėtų būti 
teikiama netvaraus ūkininkavimo 
metodams: ūkininkavimo ar gyvulių 
auginimo praktikai, kuria nuolat smarkiai 
pažeidžiamos kompleksinės paramos 
taisyklės aplinkos apsaugos ir 
visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos 
srityse, nes netinkamai tvarkomos 
maistinės medžiagos ir dėl to teršiamas 
vanduo, gyvulių tankis yra pernelyg 
didelis turimiems hektarams, didelė 
priklausomybė nuo išorės energijos, 
naudojami biocidai, antibiotikai, patenka 
vandens ir maistinių medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Bendrijos pagalba neturėtų būti teikiama tokioms iš tikrųjų netvarioms sistemoms, dėl kurių 
visuomenė ir BŽŪP ar ES patiria papildomų išorinių sąnaudų. Nuoroda: Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] VI antraštinėje dalyje ir II priede apibrėžta kompleksinė parama.

Pakeitimas 126
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) kai tai būtina dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių, tinkamai pagrįstais ypatingos 
skubos atvejais, susijusiais su išskirtinėmis 
valdymo priemonėmis, skirtomis skubioms 
ir nenumatytoms problemoms vienoje ar 
keliose valstybėse narėse spręsti, Komisija 
turėtų priimti nedelsiant taikomus 
įgyvendinimo aktus;

(6) kai tai būtina dėl neišvengiamų skubos 
priežasčių, tinkamai pagrįstais ypatingos 
skubos atvejais, susijusiais su išskirtinėmis 
valdymo priemonėmis, skirtomis skubioms 
ir nenumatytoms problemoms vienoje ar 
keliose valstybėse narėse spręsti, Komisija 
turėtų priimti nedelsiant taikomus 
deleguotuosius aktus;

Or. de
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Pakeitimas 127
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant atsižvelgti į paramos 
schemoms skirtus naujus teisės aktus, 
kurie gali būti priimti įsigaliojus šiam 
reglamentui, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas 
paramos schemų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašas;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Kadangi taikymo sritis yra svarbiausias šio reglamento dalykas, visi pakeitimai turi būti 
daromi taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 128
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant atsižvelgti į paramos 
schemoms skirtus naujus teisės aktus, 
kurie gali būti priimti įsigaliojus šiam 
reglamentui, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas 
paramos schemų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašas;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Taikymo sritis yra svarbiausias šio reglamento dalykas ir turėtų būti keičiama pagrindiniu 



AM\905018LT.doc 17/165 PE491.238v01-00

LT

teisės aktu.

Pakeitimas 129
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant atsižvelgti į paramos 
schemoms skirtus naujus teisės aktus, 
kurie gali būti priimti įsigaliojus šiam 
reglamentui, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas 
paramos schemų, kurioms taikomas šis 
reglamentas, sąrašas;

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 130
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, 
kuriais remiantis būtų nustatomas 

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatomas daugiametėje pievoje 
augančios žolės ar kitų žolinių pašarų 
paplitimas. Šiuo reglamentu nustatoma 
sistema, pagal kurią valstybės narės 
apibrėžtų ir ganyti arba kultivuoti 
natūraliai tinkamoje žemėje vykdytiną 
minimalią veiklą, ir kriterijus, kuriuos 
atitinkantys ūkininkai būtų laikomi 
įvykdžiusiais įpareigojimą užtikrinti 
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daugiametėje pievoje augančios žolės ar 
kitų žolinių pašarų paplitimas;

gamybai tinkamą žemės ūkio paskirties 
žemės būklę;

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka siūlomus 4 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 131
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, 
kuriais remiantis būtų nustatomas 
daugiametėje pievoje augančios žolės ar 
kitų žolinių pašarų paplitimas;

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatomas daugiametėje pievoje 
augančios žolės ar kitų žolinių pašarų 
paplitimas. Šiuo reglamentu nustatoma 
sistema, pagal kurią valstybės narės 
apibrėžtų ir ganyti ir kultivuoti natūraliai 
tinkamoje žemėje vykdytiną minimalią 
veiklą, ir kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti gamybai tinkamą 
žemės ūkio paskirties žemės būklę;

Or. es

Pagrindimas

Svarbiausi klausimai turėtų būti reguliuojami pagrindiniais teisės aktais, o ne Komisijos 
deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 132
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, 
kuriais remiantis būtų nustatomas 
daugiametėje pievoje augančios žolės ar 
kitų žolinių pašarų paplitimas;

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatomas daugiametėje pievoje 
augančios žolės ar kitų žolinių pašarų 
paplitimas. Šiuo reglamentu nustatoma 
sistema, pagal kurią valstybės narės 
apibrėžtų ir ganyti arba kultivuoti 
natūraliai tinkamoje žemėje vykdytiną 
minimalią veiklą, ir kriterijus, kuriuos 
atitinkantys ūkininkai būtų laikomi 
įvykdžiusiais įpareigojimą užtikrinti 
gamybai tinkamą žemės ūkio paskirties 
žemės būklę;

Or. es

Pakeitimas 133
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
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat 

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, pagal Sutarties 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sistemą, pagal kurią valstybės narės 
apibrėžtų ganyti arba kultivuoti natūraliai 
tinkamoje žemėje vykdytiną minimalią 
veiklą, taip pat kriterijus, kuriuos 
atitinkantys ūkininkai būtų laikomi 
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kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, 
kuriais remiantis būtų nustatomas 
daugiametėje pievoje augančios žolės ar 
kitų žolinių pašarų paplitimas;

įvykdžiusiais įpareigojimą užtikrinti 
gamybai tinkamą žemės ūkio paskirties 
žemės, t. y. bet kokio žemės ploto, 
naudojamo kaip ariamoji žemė, 
daugiametė pieva, ganykla arba žemė 
daugiamečiams pasėliams auginti, būklę;

Or. it

Pakeitimas 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat 
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, 
kuriais remiantis būtų nustatomas 
daugiametėje pievoje augančios žolės ar 
kitų žolinių pašarų paplitimas;

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
kitas su galimybe pasinaudoti parama pagal 
šį reglamentą susijusias apibrėžtis; sistemą, 
pagal kurią valstybės narės apibrėžtų 
ganyti arba kultivuoti natūraliai tinkamoje 
žemėje vykdytiną minimalią veiklą; taip 
pat kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti gamybai tinkamą 
žemės ūkio paskirties žemės, t. y. bet kokio 
žemės ploto, naudojamo kaip ariamoji 
žemė, daugiametė pieva arba žemė 
daugiamečiams pasėliams auginti, būklę;

Or. en

Pakeitimas 135
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat 
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, 
kuriais remiantis būtų nustatomas 
daugiametėje pievoje augančios žolės ar 
kitų žolinių pašarų paplitimas;

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
kitas su galimybe pasinaudoti parama pagal 
šį reglamentą susijusias apibrėžtis; sistemą, 
pagal kurią valstybės narės apibrėžtų 
ganyti arba kultivuoti natūraliai tinkamoje 
žemėje vykdytiną minimalią veiklą; taip 
pat kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti gamybai tinkamą 
žemės ūkio paskirties žemės, t. y. bet kokio 
žemės ploto, naudojamo kaip ariamoji 
žemė, daugiametė ganykla arba žemė 
daugiamečiams pasėliams auginti, būklę;

Or. en

Pakeitimas 136
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Giovanni 
La Via, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisija turėtų būti įgaliota
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose nustatytų kitas su galimybe 
pasinaudoti parama pagal šį reglamentą 
susijusias apibrėžtis; sistemą, pagal kurią 
valstybės narės apibrėžtų ganyti arba 
kultivuoti natūraliai tinkamoje žemėje 
vykdytiną minimalią veiklą; taip pat 
kriterijus, kuriuos atitinkantys ūkininkai 
būtų laikomi įvykdžiusiais įpareigojimą 
užtikrinti gamybai tinkamą žemės ūkio 
paskirties žemės būklę, ir kriterijus, kuriais 

(9) siekiant atsižvelgti į konkrečias naujas 
nuostatas ir užtikrinti paramos gavėjų teisių 
apsaugą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
kitas su galimybe pasinaudoti parama pagal 
šį reglamentą susijusias apibrėžtis; sistemą, 
pagal kurią valstybės narės apibrėžtų 
ganyti arba kultivuoti natūraliai tinkamoje 
žemėje vykdytiną minimalią veiklą; taip 
pat kriterijus, kuriuos atitinkantys 
ūkininkai būtų laikomi įvykdžiusiais 
įpareigojimą užtikrinti gamybai tinkamą 
žemės ūkio paskirties žemės būklę, ir 
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remiantis būtų nustatomas daugiametėje 
pievoje augančios žolės ar kitų žolinių 
pašarų paplitimas;

kriterijus, kuriais remiantis būtų 
nustatomas daugiametėje pievoje ir 
ganykloje ir daugiamečių pasėlių žemėje
augančios žolės ar kitų žolinių pašarų 
paplitimas;

Or. en

Pakeitimas 137
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos atitiktų Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 16 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinę viršutinę ribą, reikėtų ir 
toliau kiekvienais kalendoriniais metais
patikslinti tiesioginės paramos dydį.
Tiesioginių išmokų tikslinimas turėtų būti 
taikomas tik toms ūkininkams skirtinoms 
išmokoms, kurios atitinkamais 
kalendoriniais metais viršytų 5 000 EUR.
Atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų 
dydį, nustatomą visoms tose valstybėse 
narėse skiriamoms tiesioginėms išmokoms 
taikant laipsniško išmokų didinimo 
mechanizmą, šis finansinės drausmės 
instrumentas tose valstybėse narėse turėtų 
būti taikomas tik nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(11) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos atitiktų Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 16 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinę viršutinę ribą, reikėtų ir 
toliau kiekvienais kalendoriniais metais 
patikslinti tiesioginės paramos dydį. 
Atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų 
dydį, nustatomą visoms tose valstybėse 
narėse skiriamoms tiesioginėms išmokoms 
taikant laipsniško išmokų didinimo 
mechanizmą, šis finansinės drausmės 
instrumentas tose valstybėse narėse turėtų 
būti taikomas tik nuo 2016 m. sausio 1 d.;

Or. en

Pakeitimas 138
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos atitiktų Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 16 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinę viršutinę ribą, reikėtų ir 
toliau kiekvienais kalendoriniais metais 
patikslinti tiesioginės paramos dydį. 
Tiesioginių išmokų tikslinimas turėtų būti 
taikomas tik toms ūkininkams skirtinoms 
išmokoms, kurios atitinkamais 
kalendoriniais metais viršytų 5 000 EUR. 
Atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų 
dydį, nustatomą visoms tose valstybėse 
narėse skiriamoms tiesioginėms išmokoms 
taikant laipsniško išmokų didinimo 
mechanizmą, šis finansinės drausmės 
instrumentas tose valstybėse narėse turėtų 
būti taikomas tik nuo 2016 m. sausio 1 d.;

(11) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos atitiktų Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 16 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinę viršutinę ribą, reikėtų ir 
toliau kiekvienais kalendoriniais metais 
patikslinti tiesioginės paramos dydį. 
Tiesioginių išmokų tikslinimas turėtų būti 
taikomas tik toms ūkininkams skirtinoms 
išmokoms, kurios atitinkamais 
kalendoriniais metais viršytų 5 000 EUR;

Or. bg

Pakeitimas 139
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
paramos gavėjams, kurių verslo tikslas –
ne žemės ūkio veikla arba tokia veikla 
sudarė tik nedidelę jų verslo dalį, 
pavyzdžiui, oro uostams, geležinkelių 
bendrovėms, nekilnojamojo turto 
bendrovėms ir sporto aikšteles 
valdančioms bendrovėms. Siekdamos, kad 
parama būtų teikiama tikslingiau, 
valstybės narės tokiems fiziniams ir 
juridiniams asmenims tiesioginių išmokų 
neturėtų skirti. Smulkesni, dalį savo laiko 

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių 
verslo tikslas – ne žemės ūkio veikla arba 
tokia veikla sudarė tik nedidelę jų verslo 
dalį. Siekiant, kad parama būtų teikiama 
tikslingiau ir kuo tiksliau atitiktų 
nacionalines sąlygas, svarbu užtikrinti, 
kad atsakomybė nustatyti sąvokos 
„aktyvus ūkininkas“ apibrėžtį būtų 
paliekama kiekvienai valstybei narei. 
Taigi jos neturėtų skirti tiesioginių 
išmokų tokiems subjektams kaip 
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žemės ūkio veiklai skiriantys ūkininkai 
tiesiogiai prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl jiems tiesioginių 
išmokų neturėtų būti trukdoma skirti;

transporto įmonės, oro uostai, 
nekilnojamo turto bendrovės, sporto 
aikšteles ar kempingus valdančios 
bendrovės, kasybos bendrovės, nebent šie 
subjektai gali įrodyti, kad jie atitinka 
sąvokos „aktyvus ūkininkas“ apibrėžties 
kriterijus. Nors valstybės narės turėtų 
nuspręsti, ar jų subjektai gali gauti 
tiesiogines išmokas, anksčiau 
išvardytiems subjektams negali būti 
atimta galimybė tuo pačiu metu gauti 
tiesiogines išmokas ES. Smulkesni, dalį 
savo laiko žemės ūkio veiklai skiriantys 
ūkininkai tiesiogiai prisideda prie kaimo 
vietovių gyvybingumo, todėl jiems 
tiesioginių išmokų neturėtų būti trukdoma 
skirti, kad būtų išlaikyta žemės ūkio 
veiklos įvairovė;

Or. en

Pakeitimas 140
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
paramos gavėjams, kurių verslo tikslas – ne 
žemės ūkio veikla arba tokia veikla sudarė 
tik nedidelę jų verslo dalį, pavyzdžiui, oro 
uostams, geležinkelių bendrovėms, 
nekilnojamojo turto bendrovėms ir sporto 
aikšteles valdančioms bendrovėms. 
Siekdamos, kad parama būtų teikiama 
tikslingiau, valstybės narės tokiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
tiesioginių išmokų neturėtų skirti. 
Smulkesni, dalį savo laiko žemės ūkio 
veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai 
prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl jiems tiesioginių 

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
paramos gavėjams, kurių verslo tikslas – ne 
žemės ūkio veikla arba tokia veikla sudarė 
tik nedidelę jų verslo dalį, pavyzdžiui, oro 
uostams, geležinkelių bendrovėms, 
nekilnojamojo turto bendrovėms ir sporto 
aikšteles valdančioms bendrovėms. 
Siekdamos, kad parama būtų teikiama 
tikslingiau, valstybės narės tokiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
tiesioginių išmokų neturėtų skirti. 
Smulkesni, dalį savo laiko žemės ūkio 
veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai 
prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl neturėtų būti trukdoma 
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išmokų neturėtų būti trukdoma skirti; skirti jiems tiesiogines išmokas, kurios yra 
svarbus papildomų pajamų, itin būtinų 
užtikrinant šeimų pajamų ir tų regionų 
ekonominės ir socialinės struktūros 
tvarumą, šaltinis, ypač gamtinių sunkumų 
turinčiose srityse;

Or. pt

Pakeitimas 141
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
paramos gavėjams, kurių verslo tikslas – ne 
žemės ūkio veikla arba tokia veikla sudarė 
tik nedidelę jų verslo dalį, pavyzdžiui, oro 
uostams, geležinkelių bendrovėms, 
nekilnojamojo turto bendrovėms ir sporto 
aikšteles valdančioms bendrovėms. 
Siekdamos, kad parama būtų teikiama 
tikslingiau, valstybės narės tokiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
tiesioginių išmokų neturėtų skirti. 
Smulkesni, dalį savo laiko žemės ūkio 
veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai 
prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl jiems tiesioginių 
išmokų neturėtų būti trukdoma skirti;

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
paramos gavėjams, kurių verslo tikslas – ne 
žemės ūkio veikla arba tokia veikla sudarė 
tik nedidelę jų verslo dalį, pavyzdžiui, oro 
uostams, geležinkelių bendrovėms, 
nekilnojamojo turto bendrovėms ir sporto 
aikšteles valdančioms bendrovėms, ir (ar) 
tiems, kurių žemė nebuvo naudojama 
žemės ūkio veiklai. Siekdamos, kad 
parama būtų teikiama tikslingiau, valstybės 
narės tokiems fiziniams ir juridiniams 
asmenims ir asmenims, naudojantiems 
tokią žemę, tiesioginių išmokų neturėtų 
skirti. Smulkesni, dalį savo laiko žemės 
ūkio veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai 
prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl jiems tiesioginių 
išmokų neturėtų būti trukdoma skirti;

Or. en

Pakeitimas 142
James Nicholson, Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
paramos gavėjams, kurių verslo tikslas – ne 
žemės ūkio veikla arba tokia veikla sudarė 
tik nedidelę jų verslo dalį, pavyzdžiui, oro 
uostams, geležinkelių bendrovėms, 
nekilnojamojo turto bendrovėms ir sporto 
aikšteles valdančioms bendrovėms. 
Siekdamos, kad parama būtų teikiama 
tikslingiau, valstybės narės tokiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
tiesioginių išmokų neturėtų skirti. 
Smulkesni, dalį savo laiko žemės ūkio 
veiklai skiriantys ūkininkai tiesiogiai 
prisideda prie kaimo vietovių 
gyvybingumo, todėl jiems tiesioginių 
išmokų neturėtų būti trukdoma skirti;

(13) remiantis patirtimi, įgyta taikant 
įvairias paramos ūkininkams schemas, kai 
kuriais atvejais parama buvo skirta 
paramos gavėjams, kurių verslo tikslas – ne 
žemės ūkio veikla arba tokia veikla sudarė 
tik nedidelę jų verslo dalį, pavyzdžiui, oro 
uostams, geležinkelių bendrovėms, 
nekilnojamojo turto bendrovėms ir sporto 
aikšteles valdančioms bendrovėms. 
Siekdamos, kad parama būtų teikiama 
tikslingiau, valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė neskirti tokiems 
fiziniams ir juridiniams asmenims 
tiesioginių išmokų. Smulkesni, dalį savo 
laiko žemės ūkio veiklai skiriantys 
ūkininkai tiesiogiai prisideda prie kaimo 
vietovių gyvybingumo, todėl jiems 
tiesioginių išmokų neturėtų būti trukdoma 
skirti;

Or. en

Pakeitimas 143
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) tiesioginės išmokos turėtų būti 
skiriamos tik tiems bet kokio dydžio ūkį 
turintiems bet kokio sektoriaus 
ūkininkams ir naujiems dalyviams, kurie 
aktyviai gamina maisto ir kitus žemės 
ūkio produktus ir (arba) prisideda prie 
tvaraus gamtinių išteklių valdymo. 
Tiesioginės išmokos neskiriamos 
investuojantiems į žemę kaip kapitalą ir 
bendrovėms, kurios nevykdo aktyvios 
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veiklos, susijusios su žemės ūkio gamyba 
ar gamtinių išteklių valdymu;

Or. en

Pakeitimas 144
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) pagal Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 1120/2009 valstybėms narėms 
leidžiama nustatyti kriterijus, kuriais 
vadovaujantis būtų nusprendžiama, ar 
valdos žemės ūkio paskirties žemė yra 
laikoma daugiausia naudojama žemės 
ūkio veiklai. Siekiant užtikrinti dar 
tikslingesnį tiesioginių išmokų skyrimą, 
reikėtų sustiprinti ir išplėsti teisinį 
pagrindą, kuriuo vadovaudamosi 
valstybės narės ir regionai tam tikroms ne 
žemės ūkio vietovėms neskirtų tiesioginių 
išmokų. Be tokių kriterijų kaip ne žemės 
ūkio veiklos intensyvumas, pobūdis, 
trukmė ir pasirinktas laikas, valstybėms 
narėms ir regionams taip pat turėtų būti 
užtikrinta galimybė tiesioginių išmokų 
neskirti vietovėms, kurios yra ne žemės 
ūkio infrastruktūros dalis arba kurios 
atlieka funkciją, nesusijusią su žemės 
ūkiu; 

Or. en

Pakeitimas 145
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei vienas hektaras. 
Vis dėlto valstybių narių žemės ūkio 
ekonomikos struktūros labai skiriasi ir 
gali žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės 
ūkio struktūros, todėl valstybėms narėms 
turėtų būti suteiktos galimybės taikyti 
minimalias ribas, kurios atspindėtų realią 
padėtį valstybėse narėse. Dėl labai 
specifinės ūkininkavimo struktūros 
atokiausiuose regionuose ir mažosiose 
Egėjo jūros salose valstybėms narėms 
turėtų būti suteiktos galimybės nuspręsti, 
ar tuose regionuose turėtų būti taikomos 
minimalios ribos. Be to, valstybėms 
narėms turėtų būti sudarytos sąlygos 
taikyti vieną iš dviejų minimalių ribų tipų, 
atsižvelgiant į jų ūkininkavimo sektorių 
ypatumus. Kadangi išmoka galėtų būti 
skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems 
ūkininkams turėtų būti taikoma 
mažiausia mokama paramos suma. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
Bulgarijos ir Rumunijos ūkininkams, 
kuriems mokamos tiesioginės išmokos yra 
laipsniškai didinamos, minimali riba 
turėtų būti grindžiama galutine laipsniško 
išmokų didinimo proceso pabaigoje 
suteiktina suma;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 146
Izaskun Bilbao Barandica
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei vienas hektaras. 
Vis dėlto valstybių narių žemės ūkio 
ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali 
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose 
valstybėms narėms turėtų būti suteiktos 
galimybės nuspręsti, ar tuose regionuose 
turėtų būti taikomos minimalios ribos. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos taikyti vieną iš dviejų minimalių 
ribų tipų, atsižvelgiant į jų ūkininkavimo 
sektorių ypatumus. Kadangi išmoka galėtų 
būti skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti taikoma mažiausia mokama 
paramos suma. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams, kuriems mokamos tiesioginės 
išmokos yra laipsniškai didinamos, 
minimali riba turėtų būti grindžiama 
galutine laipsniško išmokų didinimo 
proceso pabaigoje suteiktina suma;

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
300 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei du hektarai. Vis 
dėlto valstybių narių žemės ūkio 
ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali 
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose 
valstybėms narėms turėtų būti suteiktos 
galimybės nuspręsti, ar tuose regionuose 
turėtų būti taikomos minimalios ribos. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos taikyti vieną iš dviejų minimalių 
ribų tipų, atsižvelgiant į jų ūkininkavimo 
sektorių ypatumus. Kadangi išmoka galėtų 
būti skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti taikoma mažiausia mokama 
paramos suma. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams, kuriems mokamos tiesioginės 
išmokos yra laipsniškai didinamos, 
minimali riba turėtų būti grindžiama 
galutine laipsniško išmokų didinimo 
proceso pabaigoje suteiktina suma;

Or. es

Pakeitimas 147
Mariya Gabriel
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei vienas hektaras. 
Vis dėlto valstybių narių žemės ūkio 
ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali 
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose 
valstybėms narėms turėtų būti suteiktos 
galimybės nuspręsti, ar tuose regionuose 
turėtų būti taikomos minimalios ribos. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos taikyti vieną iš dviejų minimalių 
ribų tipų, atsižvelgiant į jų ūkininkavimo 
sektorių ypatumus. Kadangi išmoka galėtų 
būti skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti taikoma mažiausia mokama 
paramos suma. Siekiant užtikrinti 
vienodas sąlygas Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams, kuriems mokamos 
tiesioginės išmokos yra laipsniškai 
didinamos, minimali riba turėtų būti 
grindžiama galutine laipsniško išmokų 
didinimo proceso pabaigoje suteiktina 
suma;

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei vienas hektaras. 
Vis dėlto valstybių narių žemės ūkio 
ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali 
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose 
valstybėms narėms turėtų būti suteiktos 
galimybės nuspręsti, ar tuose regionuose 
turėtų būti taikomos minimalios ribos. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos taikyti vieną iš dviejų minimalių 
ribų tipų, atsižvelgiant į jų ūkininkavimo 
sektorių ypatumus. Kadangi išmoka galėtų 
būti skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti taikoma mažiausia mokama 
paramos suma;

Or. bg

Pakeitimas 148
James Nicholson, Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų iš esmės neskirti tiesioginių išmokų 
tais atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei vienas hektaras. 
Vis dėlto valstybių narių žemės ūkio 
ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali 
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose 
valstybėms narėms turėtų būti suteiktos 
galimybės nuspręsti, ar tuose regionuose 
turėtų būti taikomos minimalios ribos. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos taikyti vieną iš dviejų minimalių 
ribų tipų, atsižvelgiant į jų ūkininkavimo 
sektorių ypatumus. Kadangi išmoka galėtų 
būti skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti taikoma mažiausia mokama 
paramos suma. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams, kuriems mokamos tiesioginės 
išmokos yra laipsniškai didinamos, 
minimali riba turėtų būti grindžiama 
galutine laipsniško išmokų didinimo 
proceso pabaigoje suteiktina suma;

(14) siekdamos išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, atsirandančios dėl 
nedidelių išmokų valdymo, valstybės narės 
turėtų neskirti tiesioginių išmokų tais 
atvejais, kai išmoka yra mažesnė nei 
100 EUR arba paraiškoje paramai gauti 
nurodytas reikalavimus atitinkantis valdos 
plotas yra mažesnis nei vienas hektaras. 
Vis dėlto valstybių narių žemės ūkio 
ekonomikos struktūros labai skiriasi ir gali 
žymiai skirtis nuo Sąjungos vidutinės ūkio 
struktūros, todėl valstybėms narėms turėtų 
būti suteiktos galimybės taikyti minimalias 
ribas, kurios atspindėtų realią padėtį 
valstybėse narėse. Dėl labai specifinės 
ūkininkavimo struktūros atokiausiuose 
regionuose ir mažosiose Egėjo jūros salose 
valstybėms narėms turėtų būti suteiktos 
galimybės nuspręsti, ar tuose regionuose 
turėtų būti taikomos minimalios ribos. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos taikyti vieną iš dviejų minimalių 
ribų tipų, atsižvelgiant į jų ūkininkavimo 
sektorių ypatumus. Kadangi išmoka galėtų 
būti skirta žemės neturintiems ūkininkams, 
būtų neveiksminga taikyti už hektarą 
nustatomą ribą. Todėl tokiems ūkininkams 
turėtų būti taikoma mažiausia mokama 
paramos suma. Siekiant užtikrinti vienodas 
sąlygas Bulgarijos ir Rumunijos 
ūkininkams, kuriems mokamos tiesioginės 
išmokos yra laipsniškai didinamos, 
minimali riba turėtų būti grindžiama 
galutine laipsniško išmokų didinimo 
proceso pabaigoje suteiktina suma;

Or. en

Pakeitimas 149
Martin Häusling
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) naujojoje konkrečiai smulkiems 
ūkininkams skirtoje schemoje 
pripažįstamas svarbus vaidmuo, tenkantis 
daugiau kaip trim trečdaliams Europos 
maisto gamintojams, kurie dirba ne visą 
darbo dieną arba pusiau natūriniuose ar 
natūriniuose ūkiuose. Smulkus 
ūkininkavimas nėra nepalankus ar 
pasenęs Europos ūkininkavimo modelis. 
Tai gyvenimo tikrovė daugelyje ES 
valstybių narių ir tvarios kaimo plėtros bei 
užimtumo šaltinis. Todėl valstybės narės 
konstruktyviai padeda aiškiai apibrėžti, 
kas savo šalyse yra šie smulkieji ūkininkai 
ir kokios pagalbos pagal BŽŪP jiems 
reikia, kad jie galėtų gauti deramų 
pajamų;

Or. en

Pakeitimas 150
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę 

Išbraukta.
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paramą. Todėl, siekiant geriau paskirstyti 
išmokas ūkininkams, teisinga nustatyti 
stambiems paramos gavėjams taikomą 
sistemą, pagal kurią paramos dydis būtų 
laipsniškai mažinamas ir galiausiai 
parama būtų apribota. Tačiau taikant 
tokią sistemą reikėtų atsižvelgti į 
apmokamo darbo intensyvumą, kad būtų 
išvengta neproporcingo poveikio 
dideliems ūkiams, kuriuose sukuriama 
daug darbo vietų. Didžiausias paramos 
dydis neturėtų būti taikomas išmokoms, 
skiriamoms už klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą, kadangi dėl 
to galėtų sumažėti tokios veiklos teikiama 
nauda. Kad išmokos būtų ribojamos 
veiksmingai, valstybės narės turėtų 
nustatyti tam tikrus kriterijus, kad 
ūkininkai ,nebandytų neteisėtais 
veiksmais išvengti tokio apribojimo 
padarinių. Pajamos, gautos sumažinus ir 
apribojus išmokas stambiems paramos 
gavėjams, turėtų likti jas gavusiose 
valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nuostata sudaroma kliūtis didesnei konkurencijai, nes ja skatinama padalyti ūkio 
struktūras ir duodamas ženklas, kad struktūrinė plėtra yra nepageidaujama ir turės neigiamą 
poveikį darbo jėgos našumui.. Ji taip pat paliestų įvairias labdaros organizacijas, nes ji yra 
priemonė pajamoms papildyti, kuri nėra visiškai tikslinga poreikių atžvilgiu. Be to, dėl jos 
atsirastų papildomos administracinės naštos ir kiltų sunkumų dėl vienodo elgesio su paramos 
gavėjais principo.

Pakeitimas 151
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Emma McClarkin, Vicky Ford



PE491.238v01-00 34/165 AM\905018LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę 
paramą. Todėl, siekiant geriau paskirstyti 
išmokas ūkininkams, teisinga nustatyti 
stambiems paramos gavėjams taikomą 
sistemą, pagal kurią paramos dydis būtų 
laipsniškai mažinamas ir galiausiai 
parama būtų apribota. Tačiau taikant 
tokią sistemą reikėtų atsižvelgti į 
apmokamo darbo intensyvumą, kad būtų 
išvengta neproporcingo poveikio 
dideliems ūkiams, kuriuose sukuriama 
daug darbo vietų. Didžiausias paramos 
dydis neturėtų būti taikomas išmokoms, 
skiriamoms už klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą, kadangi dėl 
to galėtų sumažėti tokios veiklos teikiama 
nauda. Kad išmokos būtų ribojamos 
veiksmingai, valstybės narės turėtų 
nustatyti tam tikrus kriterijus, kad 
ūkininkai ,nebandytų neteisėtais 
veiksmais išvengti tokio apribojimo 
padarinių. Pajamos, gautos sumažinus ir 
apribojus išmokas stambiems paramos 
gavėjams, turėtų likti jas gavusiose 
valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 152
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę 
paramą. Todėl, siekiant geriau paskirstyti 
išmokas ūkininkams, teisinga nustatyti 
stambiems paramos gavėjams taikomą 
sistemą, pagal kurią paramos dydis būtų 
laipsniškai mažinamas ir galiausiai 
parama būtų apribota. Tačiau taikant 
tokią sistemą reikėtų atsižvelgti į 
apmokamo darbo intensyvumą, kad būtų 
išvengta neproporcingo poveikio 
dideliems ūkiams, kuriuose sukuriama 
daug darbo vietų. Didžiausias paramos 
dydis neturėtų būti taikomas išmokoms, 
skiriamoms už klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą, kadangi dėl 
to galėtų sumažėti tokios veiklos teikiama 
nauda. Kad išmokos būtų ribojamos 
veiksmingai, valstybės narės turėtų 
nustatyti tam tikrus kriterijus, kad 
ūkininkai ,nebandytų neteisėtais 
veiksmais išvengti tokio apribojimo 
padarinių. Pajamos, gautos sumažinus ir 
apribojus išmokas stambiems paramos 
gavėjams, turėtų likti jas gavusiose 
valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 

Išbraukta.
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prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

Or. en

Pakeitimas 153
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę 
paramą. Todėl, siekiant geriau paskirstyti 
išmokas ūkininkams, teisinga nustatyti 
stambiems paramos gavėjams taikomą 
sistemą, pagal kurią paramos dydis būtų 
laipsniškai mažinamas ir galiausiai 
parama būtų apribota. Tačiau taikant 
tokią sistemą reikėtų atsižvelgti į 
apmokamo darbo intensyvumą, kad būtų 
išvengta neproporcingo poveikio 
dideliems ūkiams, kuriuose sukuriama 
daug darbo vietų. Didžiausias paramos 
dydis neturėtų būti taikomas išmokoms, 
skiriamoms už klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą, kadangi dėl 
to galėtų sumažėti tokios veiklos teikiama 
nauda. Kad išmokos būtų ribojamos 
veiksmingai, valstybės narės turėtų 
nustatyti tam tikrus kriterijus, kad 

Išbraukta.
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ūkininkai ,nebandytų neteisėtais 
veiksmais išvengti tokio apribojimo 
padarinių. Pajamos, gautos sumažinus ir 
apribojus išmokas stambiems paramos 
gavėjams, turėtų likti jas gavusiose 
valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

Or. en

Pakeitimas 154
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę 
paramą. Todėl, siekiant geriau paskirstyti 
išmokas ūkininkams, teisinga nustatyti 
stambiems paramos gavėjams taikomą 
sistemą, pagal kurią paramos dydis būtų 
laipsniškai mažinamas ir galiausiai 
parama būtų apribota. Tačiau taikant 
tokią sistemą reikėtų atsižvelgti į 
apmokamo darbo intensyvumą, kad būtų 
išvengta neproporcingo poveikio 

Išbraukta.
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dideliems ūkiams, kuriuose sukuriama 
daug darbo vietų. Didžiausias paramos 
dydis neturėtų būti taikomas išmokoms, 
skiriamoms už klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą, kadangi dėl 
to galėtų sumažėti tokios veiklos teikiama 
nauda. Kad išmokos būtų ribojamos 
veiksmingai, valstybės narės turėtų 
nustatyti tam tikrus kriterijus, kad 
ūkininkai ,nebandytų neteisėtais 
veiksmais išvengti tokio apribojimo 
padarinių. Pajamos, gautos sumažinus ir 
apribojus išmokas stambiems paramos 
gavėjams, turėtų likti jas gavusiose 
valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

Or. en

Pakeitimas 155
James Nicholson, Vicky Ford, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę 
paramą. Todėl, siekiant geriau paskirstyti 
išmokas ūkininkams, teisinga nustatyti 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms visų pirma išmokos skiriamos 
pagal ūkio dydį. Dėl masto ekonomijos 
tokio pat dydžio vienetinė parama 
stambesniems paramos gavėjams ne visada 
būtina, kad būtų veiksmingai įgyvendintas 
ribotas ūkininkų pajamų rėmimo tikslas. 
Vis dėlto visa jų reikalavimus atitinkanti 
žemė turi atitikti kompleksinės paramos 
taisykles ir atitinkamas aplinkos apsaugos 
taisykles ir didesni ūkiai dažnai labiau 
prisideda prie bendrojo apsirūpinimo 
maistu saugumo tikslo. Be to, jie dažnai 



AM\905018LT.doc 39/165 PE491.238v01-00

LT

stambiems paramos gavėjams taikomą 
sistemą, pagal kurią paramos dydis būtų 
laipsniškai mažinamas ir galiausiai 
parama būtų apribota. Tačiau taikant 
tokią sistemą reikėtų atsižvelgti į 
apmokamo darbo intensyvumą, kad būtų 
išvengta neproporcingo poveikio 
dideliems ūkiams, kuriuose sukuriama 
daug darbo vietų. Didžiausias paramos 
dydis neturėtų būti taikomas išmokoms, 
skiriamoms už klimatui ir aplinkai 
naudingą žemės ūkio veiklą, kadangi dėl 
to galėtų sumažėti tokios veiklos teikiama 
nauda. Kad išmokos būtų ribojamos 
veiksmingai, valstybės narės turėtų 
nustatyti tam tikrus kriterijus, kad 
ūkininkai ,nebandytų neteisėtais 
veiksmais išvengti tokio apribojimo 
padarinių. Pajamos, gautos sumažinus ir 
apribojus išmokas stambiems paramos 
gavėjams, turėtų likti jas gavusiose 
valstybėse narėse ir turėtų būti naudojamos 
projektams, kuriais labai prisidedama prie 
inovacijų diegimo, finansuoti pagal [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

dalyvauja kuriant inovacijas, būtinas 
siekiant gerinti apsirūpinimo maistu 
saugumą ir tvarumą. Todėl nederėtų 
mažinti paramą tokiems ūkiams. Norint 
sumažinti išmokas stambesniems ūkiams
reikėtų atsižvelgti į dalyvavimą inovacijų 
kūrimo ar agrarinės aplinkosaugos 
veikloje, kuri gali būti naudinga ir 
siekiant apsirūpinimo maistu saugumo, ir 
aplinkos apsaugos tikslų. Išmokų 
mažinimas neturėtų būti naudingas 
mažiau produktyviems ūkiams ir daroma 
žala produktyvesniems ūkiams. Visos
pajamos, gautos sumažinus išmokas 
stambiems paramos gavėjams, turėtų likti 
jas gavusiose valstybėse narėse ir turėtų 
būti naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo ir 
agrarinės aplinkosaugos veiklos, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

Or. en

Pakeitimas 156
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms visų pirma išmokos skiriamos 
pagal ūkio dydį. Dėl masto ekonomijos 
tokio pat dydžio vienetinė parama 
stambesniems paramos gavėjams ne visada 
būtina, kad būtų veiksmingai įgyvendintas 
ribotas ūkininkų pajamų rėmimo tikslas. 
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įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę 
paramą. Todėl, siekiant geriau paskirstyti 
išmokas ūkininkams, teisinga nustatyti 
stambiems paramos gavėjams taikomą
sistemą, pagal kurią paramos dydis būtų 
laipsniškai mažinamas ir galiausiai 
parama būtų apribota. Tačiau taikant tokią 
sistemą reikėtų atsižvelgti į apmokamo 
darbo intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas
stambiems paramos gavėjams, turėtų likti 
jas gavusiose valstybėse narėse ir turėtų 
būti naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

Vis dėlto visa jų reikalavimus atitinkanti 
žemė turi atitikti kompleksinės paramos 
taisykles ir atitinkamas aplinkos apsaugos 
taisykles ir didesni ūkiai dažnai labiau 
prisideda prie bendrojo apsirūpinimo 
maistu saugumo tikslo. Todėl teisinga 
toliau taikyti esamą laipsniško paramos 
mažinimo sistemą tam tikro dydžio ūkiams 
taikant proporcingo mažinimo 
moduliavimą. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Pajamos, gautos stambiems paramos 
gavėjams taikant progresinį moduliavimą, 
turėtų likti jas gavusiose valstybėse narėse 
ir turėtų būti naudojamos projektams, 
kuriais labai prisidedama prie inovacijų 
diegimo ir agrarinės aplinkosaugos 
veiklos, finansuoti pagal [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 
[...] dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

Or. en

Pakeitimas 157
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų (15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
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pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Didžiausias 
paramos dydis taip pat neturėtų būti 
taikomas kooperatyvams ir kitiems 
juridiniams subjektams, kuriuos sudaro 
keletas tiesiogines išmokas gaunančių 
ūkininkų ir kurie gauna bei perduoda 
išmokas prieš paskirstydami visas jas savo 
nariams. Kad išmokos būtų ribojamos 
veiksmingai, valstybės narės turėtų 
nustatyti tam tikrus kriterijus, kad 
ūkininkai nebandytų neteisėtais veiksmais 
išvengti tokio apribojimo padarinių. 
Pajamos, gautos sumažinus ir apribojus 
išmokas stambiems paramos gavėjams, 
turėtų likti jas gavusiose valstybėse narėse 
ar, jei reikia, šio reglamento 20 
straipsnyje nurodytuose regionuose, ir 
turėtų būti naudojamos projektams, kuriais 
labai prisidedama prie inovacijų diegimo, 
ar veiksmams, kuriais skatinamas darbo 
vietų kūrimas arba jaunimas skatinamas 
užsiimti žemės ūkio veikla, finansuoti 
pagal [...] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. [...] dėl paramos 
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kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

Or. es

Pagrindimas

No debe penalizarse a las organizaciones que agrupan profesionales del sector porque las 
ayudas que se reciben por esa vía no se aumulan en pocas manos, como ocurre con la 
casuística que pretende prevenir este considerando. Estas agrupaciones de agricultores y 
ganaderos se producen para hacer un uso más eficiente de los fondos de la PAC y mejor 
cumplir sus objetivos. Por otra parte y de acuerdo con el principio de subsidiariedad hay que 
contemplar la aplicación regional de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del 
reglamento. Los fondos provenietes del capping deben aplicarse, además de a la innovación a 
la creación de empleo, la incorporación de jóvenes al sector primario y en definitiva al relevo 
generacional de acuerdo con los princpios de la estrategia 2020

Pakeitimas 158
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
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kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Didžiausias 
paramos dydis taip pat neturėtų būti 
taikomas kooperatyvams ir kitiems 
juridiniams subjektams, kuriuos sudaro 
keletas tiesiogines išmokas gaunančių 
ūkininkų ir kurie gauna bei perduoda 
išmokas prieš paskirstydami visas jas savo 
nariams. Kad išmokos būtų ribojamos 
veiksmingai, valstybės narės turėtų 
nustatyti tam tikrus kriterijus, kad 
ūkininkai nebandytų neteisėtais veiksmais 
išvengti tokio apribojimo padarinių. 
Pajamos, gautos sumažinus ir apribojus 
išmokas stambiems paramos gavėjams, 
turėtų likti jas gavusiose valstybėse narėse 
ar regionuose ir turėtų būti naudojamos 
arba projektams, kuriais labai prisidedama 
prie inovacijų diegimo, arba kitoms 
priemonėms finansuoti pagal [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis [RDR] 
arba turėtų būti naudojamos pagal 
pirmąjį ramstį kaip tiesioginės išmokos ar 
susietoji parama pagal šį reglamentą;

Or. es

Pakeitimas 159
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
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ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Didžiausias 
paramos dydis taip pat neturėtų būti 
taikomas kooperatyvams ir kitiems 
juridiniams subjektams, kurių nariai 
bendrai valdo ūkininkavimo verslą arba 
kuriuos sudaro keletas ūkininkų ir kurie 
gauna bei perduoda išmokas prieš
paskirstydami visas jas savo nariams. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

Or. de
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Pagrindimas

Kalbant apie ribų taikymą reikia vengti, kad sumažinimai būtų taikomi kooperatyvams ir 
panašioms žemės ūkio gamintojų grupėms. Siekiant pastoviai gerinti konkurencinę žemės ūkio 
padėtį žemės ūkio kooperatyvų svarba vis didėja. Jie neturėtų būti diskriminuojami.

Pakeitimas 160
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Didžiausias 
paramos dydis neturėtų būti taikomas 
kooperatyvams ir kitiems juridiniams 
subjektams, kurių nariai bendrai valdo 
ūkininkavimo verslą arba kuriuos sudaro 
keletas ūkininkų ir kurie gauna bei 
perduoda išmokas prieš paskirstydami 
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paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

visas jas savo nariams. Kad išmokos būtų 
ribojamos veiksmingai, valstybės narės 
turėtų nustatyti tam tikrus kriterijus, kad 
ūkininkai nebandytų neteisėtais veiksmais 
išvengti tokio apribojimo padarinių. 
Pajamos, gautos sumažinus ir apribojus 
išmokas stambiems paramos gavėjams, 
turėtų likti jas gavusiose valstybėse narėse 
ir turėtų būti naudojamos projektams, 
kuriais labai prisidedama prie inovacijų 
diegimo, finansuoti pagal [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

Or. de

Pagrindimas

Žemės ūkio kooperatyvai tampa vis svarbesni ir jie neturi būti diskriminuojami.

Pakeitimas 161
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
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mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti kriterijus, 
kuriais vadovaudamosi jos galėtų 
investuoti į tvaraus ūkininkavimo 
sistemas, įskaitant sistemas, kurios 
nurodytos šio reglamento nuostatose dėl 
ekologiškumo didinimo priemonių ir 
(arba) kuriomis didinamas užimtumas. 
Pajamos, gautos sumažinus ir apribojus 
išmokas stambiems paramos gavėjams, 
turėtų likti jas gavusiose valstybėse narėse 
ir turėtų būti naudojamos projektams, 
kuriais labai prisidedama prie inovacijų 
diegimo pereinant prie tvarios gamybos 
sistemų ir didinant užimtumą, finansuoti 
pagal [...] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. [...] dėl paramos 
kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

Or. en

Pakeitimas 162
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
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ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos intensyvios gamybos 
sektoriams, gyvulininkystei ir, jei nesama 
alternatyvių finansavimo šaltinių, 
sektoriams, kuriems gali būti skirtos su 
gamyba susijusios subsidijos siekiant 
užtikrinti užimtumą, finansuoti;

Or. bg

Pakeitimas 163
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse;

Or. en
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Pakeitimas 164
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos viešosioms priemonėms, 
kuriomis siekiama užtikrinti stabilias ir 
rentabilias žemės ūkio produkcijos kainas, 
finansuoti;
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(EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

Or. es

Pakeitimas 165
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
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naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR]. Tuomet valstybės narės 
turės galimybę sumas, gautas apribojus 
išmokas, investavimo į inovacijas tikslais 
skirti stambesniems paramos gavėjams, 
kuriems buvo pritaikytas apribojimas;

Or. fr

Pakeitimas 166
Mairead McGuinness, Astrid Lulling, Marian-Jean Marinescu, Esther de Lange, Maria 
do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į naudojamą darbo jėgą, 
įskaitant atlyginimus ir išlaidas 
rangovams, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
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klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

Or. en

Pakeitimas 167
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didelės išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gavėjų skaičiui. Dėl masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetinė 
parama stambesniems paramos gavėjams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų rėmimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gavėjams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Todėl, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gavėjams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
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apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] dėl 
paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR];

apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reikėtų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis neturėtų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio 
veiklą, kadangi dėl to galėtų sumažėti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstybės narės turėtų nustatyti tam tikrus 
kriterijus, kad ūkininkai nebandytų 
neteisėtais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gavėjams, turėtų likti jas 
gavusiose valstybėse narėse ir turėtų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo ir 
kaimo plėtros, finansuoti pagal [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. [...] dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis [RDR];

Or. en

Pakeitimas 168
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) perskaičiuojant išmokas 
ūkininkams ir nustatant jų ribas reikėtų 
vadovautis ne tik valstybių narių ir 
ūkininkų nediskriminavimo principu. Tai 
darant taip pat reikėtų spręsti seną 
problemą, susijusią su didžiuliais 
palankesnėje ir nepalankioje padėtyje 
esančių regionų ir jų gyventojų 
skirtumais. 20 % ūkininkų iki šiol gauna 



AM\905018LT.doc 55/165 PE491.238v01-00

LT

daugiau kaip 80 % tiesioginių išmokų, 
todėl jiems augant nuolat didėja veiklą 
nutraukiančių mažesnių ūkių skaičius ir 
sparčiai mažėja gyventojų kaimo 
vietovėse. Taip pat smarkiai skiriasi 
išmokos senosiose ir naujosiose valstybėse 
narėse, todėl sunkumų dar daugėja. Taigi 
būtina užtikrinti geresnes tiesioginių 
išmokų ir paramos kaimo plėtrai sąlygas 
ir skirstymą, kad ūkininkai galėtų 
glaudžiau bendradarbiauti plėtodami savo 
verslus ir įgyvendinant kaimo plėtros 
programas galima būtų sukurti 
infrastruktūrą, kuri skatintų kartų kaitą ir 
stiprintų kaimo ekonomiką;

Or. en

Pakeitimas 169
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant palengvinti išmokų ribojimo 
priemonės įgyvendinimą, visų pirma 
susijusį su tiesioginių išmokų ūkininkams 
skyrimo procedūromis ir atitinkamu lėšų 
pervedimu kaimo plėtros sektoriui, 
kiekvienai valstybei narei turėtų būti 
nustatyta grynoji viršutinė riba, pagal 
kurią būtų ribojamos pritaikius išmokų 
ribojimo priemonę ūkininkams mokėtinos 
išmokos. Siekiant atsižvelgti į BŽŪP 
paramos, teikiamos pagal 2006 m. sausio 
30 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės 
ūkio priemones atokiausiems Sąjungos 
regionams, ir 2006 m. rugsėjo 18 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, 
nustatantį konkrečias žemės ūkio 
priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, 
ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003, ypatumus ir tai, kad šios 

Išbraukta.
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tiesioginės išmokos nebus ribojamos, 
minėtoms tiesioginėms išmokoms neturėtų 
būti taikomos atitinkamoms valstybėms 
narėms nustatytos grynosios viršutinės 
ribos;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma nuostata sudaroma kliūtis didesnei konkurencijai, nes ja skatinama padalyti ūkio 
struktūras ir duodamas ženklas, kad struktūrinė plėtra yra nepageidaujama ir turės neigiamą 
poveikį darbo jėgos našumui. Ji taip pat paliestų įvairias labdaros organizacijas, nes ji yra 
priemonė pajamoms papildyti, kuri nėra visiškai tikslinga poreikių atžvilgiu. Be to, dėl jos 
atsirastų papildomos administracinės naštos ir kiltų sunkumų dėl vienodo elgesio su paramos 
gavėjais principo.

Pakeitimas 170
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant palengvinti išmokų ribojimo 
priemonės įgyvendinimą, visų pirma 
susijusį su tiesioginių išmokų ūkininkams 
skyrimo procedūromis ir atitinkamu lėšų 
pervedimu kaimo plėtros sektoriui, 
kiekvienai valstybei narei turėtų būti 
nustatyta grynoji viršutinė riba, pagal 
kurią būtų ribojamos pritaikius išmokų 
ribojimo priemonę ūkininkams mokėtinos 
išmokos. Siekiant atsižvelgti į BŽŪP 
paramos, teikiamos pagal 2006 m. sausio 
30 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės 
ūkio priemones atokiausiems Sąjungos 
regionams, ir 2006 m. rugsėjo 18 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, 
nustatantį konkrečias žemės ūkio 
priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, 
ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003, ypatumus ir tai, kad šios 
tiesioginės išmokos nebus ribojamos, 

Išbraukta.
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minėtoms tiesioginėms išmokoms neturėtų 
būti taikomos atitinkamoms valstybėms 
narėms nustatytos grynosios viršutinės 
ribos;

Or. en

Pakeitimas 171
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant palengvinti išmokų ribojimo 
priemonės įgyvendinimą, visų pirma 
susijusį su tiesioginių išmokų ūkininkams 
skyrimo procedūromis ir atitinkamu lėšų 
pervedimu kaimo plėtros sektoriui, 
kiekvienai valstybei narei turėtų būti 
nustatyta grynoji viršutinė riba, pagal 
kurią būtų ribojamos pritaikius išmokų 
ribojimo priemonę ūkininkams mokėtinos 
išmokos. Siekiant atsižvelgti į BŽŪP 
paramos, teikiamos pagal 2006 m. sausio 
30 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės 
ūkio priemones atokiausiems Sąjungos 
regionams, ir 2006 m. rugsėjo 18 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, 
nustatantį konkrečias žemės ūkio 
priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, 
ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003, ypatumus ir tai, kad šios 
tiesioginės išmokos nebus ribojamos, 
minėtoms tiesioginėms išmokoms neturėtų 
būti taikomos atitinkamoms valstybėms 
narėms nustatytos grynosios viršutinės 
ribos;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 172
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant palengvinti išmokų ribojimo 
priemonės įgyvendinimą, visų pirma 
susijusį su tiesioginių išmokų ūkininkams 
skyrimo procedūromis ir atitinkamu lėšų 
pervedimu kaimo plėtros sektoriui, 
kiekvienai valstybei narei turėtų būti 
nustatyta grynoji viršutinė riba, pagal 
kurią būtų ribojamos pritaikius išmokų 
ribojimo priemonę ūkininkams mokėtinos 
išmokos. Siekiant atsižvelgti į BŽŪP 
paramos, teikiamos pagal 2006 m. sausio 
30 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės 
ūkio priemones atokiausiems Sąjungos 
regionams, ir 2006 m. rugsėjo 18 d.
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, 
nustatantį konkrečias žemės ūkio 
priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, 
ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003, ypatumus ir tai, kad šios 
tiesioginės išmokos nebus ribojamos, 
minėtoms tiesioginėms išmokoms neturėtų 
būti taikomos atitinkamoms valstybėms 
narėms nustatytos grynosios viršutinės 
ribos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 173
Peter Jahr, Astrid Lulling, Sandra Kalniete, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Březina, 
Hermann Winkler, Werner Kuhn, Horst Schnellhardt, Dieter-Lebrecht Koch, Joachim 
Zeller, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant palengvinti išmokų ribojimo 
priemonės įgyvendinimą, visų pirma 
susijusį su tiesioginių išmokų ūkininkams 
skyrimo procedūromis ir atitinkamu lėšų 
pervedimu kaimo plėtros sektoriui, 
kiekvienai valstybei narei turėtų būti 
nustatyta grynoji viršutinė riba, pagal 
kurią būtų ribojamos pritaikius išmokų 
ribojimo priemonę ūkininkams mokėtinos 
išmokos. Siekiant atsižvelgti į BŽŪP 
paramos, teikiamos pagal 2006 m. sausio 
30 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 247/2006, nustatantį specialias žemės 
ūkio priemones atokiausiems Sąjungos 
regionams, ir 2006 m. rugsėjo 18 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1405/2006, 
nustatantį konkrečias žemės ūkio 
priemones mažosioms Egėjo jūros saloms, 
ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) 
Nr. 1782/2003, ypatumus ir tai, kad šios 
tiesioginės išmokos nebus ribojamos, 
minėtoms tiesioginėms išmokoms neturėtų 
būti taikomos atitinkamoms valstybėms 
narėms nustatytos grynosios viršutinės 
ribos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 174
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) skirstant bendros žemės ūkio 
politikai skirtas lėšas tvari kaimo vietovių 
plėtra turėtų būti laikoma prioritetu. 
Todėl valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė 2014−2019 
kalendoriniais metais iki 20 % jų metinės 
nacionalinės viršutinės ribos panaudoti 
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kaip papildomą paramą pagal EŽŪFKP 
finansuojamoms kaimo plėtros 
programoms. Papildoma parama šiuo 
tikslu taip pat gali būti skirta iš 
nepanaudotų išmokų gamtinių kliūčių 
turinčioms vietovėms ir iš nepanaudotų 
išmokų klimatui ir aplinkai naudingai 
žemės ūkio veiklai;

Or. pl

Pakeitimas 175
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther de Lange, 
Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) siekiant įvertinti naująją BŽŪP, iki 
2017 m. pabaigos Komisija turėtų atlikti 
reformų ir jų poveikio aplinkai bei žemės 
ūkio gamybai peržiūrą;

Or. en

Pakeitimas 176
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) valstybių narių, kurios įstojo į Europos 
Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau, 
ūkininkai tiesiogines išmokas gavo taikant 
laipsniško išmokų didinimo mechanizmą, 
numatytą jų atitinkamuose stojimo aktuose. 
Bulgarijai ir Rumunijai toks mechanizmas 
bus taikomas ir 2014 bei 2015 m. Be to, 
toms valstybėms narėms buvo leista skirti 

(19) valstybių narių, kurios įstojo į Europos 
Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau, 
ūkininkai tiesiogines išmokas gavo taikant 
laipsniško išmokų didinimo mechanizmą, 
numatytą jų atitinkamuose stojimo aktuose. 
Bulgarijos ir Rumunijos atveju toks 
mechanizmas turėtų būti peržiūrėtas 2014 
bei 2015 m. siekiant teisingai paskirstyti 
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papildomas nacionalines tiesiogines 
išmokas. Bulgarijai ir Rumunijai 
galimybės skirti tokias išmokas turėtų būti 
suteiktos tol, kol bus visiškai įgyvendintas 
šis laipsniško išmokų didinimo 
mechanizmas;

tiesiogines išmokas įvairioms valstybėms 
narėms;

Or. bg

Pakeitimas 177
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant Sąjungoje užtikrinti geresnį 
paramos už žemės ūkio paskirties žemę
paskirstymą, įskaitant tose valstybėse 
narėse, kurios taikė pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 73/2009 nustatytą vienkartinių 
išmokų už plotą schemą, 2003 m. rugsėjo 
29 d. Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1782/2003, nustatančiu bendrąsias 
tiesioginės paramos schemų pagal bendrą 
žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu 
tam tikras paramos schemas ūkininkams, 
nustatytą vienkartinių išmokų už plotą 
schemą, kuri toliau buvo taikoma pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 ir pagal 
kurią anksčiau galioję paramos 
mechanizmai buvo sujungti į vieną 
atsietųjų tiesioginių išmokų schemą, turėtų 
pakeisti nauja bazinės išmokos schema. 
Dėl tokio perėjimo turėtų nustoti 
galiojusios pagal tuos reglamentus įgytos 
teisės į išmokas ir turėtų būti skirtos
naujos teisės į išmokas, nors jos vis dar 
būtų grindžiamos ūkininko turimų 
reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičiumi pirmaisiais schemos 
įgyvendinimo metais;

(20) siekiant Sąjungoje užtikrinti geresnį 
paramos paskirstymą, įskaitant tose 
valstybėse narėse, 2003 m. rugsėjo 29 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką 
taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos 
schemas ūkininkams, nustatytą 
vienkartinių išmokų už plotą schemą, kuri 
toliau buvo taikoma pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 73/2009 ir pagal kurią anksčiau 
galioję paramos mechanizmai buvo 
sujungti į vieną atsietųjų tiesioginių išmokų 
schemą, turėtų pakeisti nauja bazinės 
išmokos schema. Valstybės narės, 
vadovaudamosi šiuo reglamentu, turėtų 
pakeisti savo esamas paramos sistemas 
nebūtinai atsisakydamos dabartinių savo 
tiesioginių išmokų modelių;

Or. en



PE491.238v01-00 62/165 AM\905018LT.doc

LT

Pakeitimas 178
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant Sąjungoje užtikrinti geresnį 
paramos už žemės ūkio paskirties žemę 
paskirstymą, įskaitant tose valstybėse 
narėse, kurios taikė pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 nustatytą vienkartinių išmokų 
už plotą schemą, 2003 m. rugsėjo 29 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką 
taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos 
schemas ūkininkams, nustatytą 
vienkartinių išmokų už plotą schemą, kuri 
toliau buvo taikoma pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 73/2009 ir pagal kurią anksčiau 
galioję paramos mechanizmai buvo 
sujungti į vieną atsietųjų tiesioginių išmokų 
schemą, turėtų pakeisti nauja bazinės 
išmokos schema. Dėl tokio perėjimo turėtų 
nustoti galiojusios pagal tuos reglamentus 
įgytos teisės į išmokas ir turėtų būti skirtos 
naujos teisės į išmokas, nors jos vis dar 
būtų grindžiamos ūkininko turimų 
reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičiumi pirmaisiais schemos 
įgyvendinimo metais;

(20) siekiant Sąjungoje užtikrinti geresnį 
paramos už žemės ūkio paskirties žemę 
paskirstymą, įskaitant tose valstybėse 
narėse, kurios taikė pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 73/2009 nustatytą vienkartinių išmokų 
už plotą schemą, 2003 m. rugsėjo 29 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, 
nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos 
schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką 
taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos 
schemas ūkininkams, nustatytą 
vienkartinių išmokų už plotą schemą, kuri 
toliau buvo taikoma pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 73/2009 ir pagal kurią anksčiau 
galioję paramos mechanizmai buvo 
sujungti į vieną atsietųjų tiesioginių išmokų 
schemą, turėtų pakeisti nauja bazinės 
išmokos schema. Itin svarbu, kad dėl tokio 
perėjimo turėtų nustoti galiojusios pagal 
tuos reglamentus įgytos teisės į išmokas ir 
turėtų būti skirtos naujos teisės į išmokas, 
nors jos vis dar būtų grindžiamos ūkininko 
turimų reikalavimus atitinkančių hektarų 
skaičiumi pirmaisiais schemos 
įgyvendinimo metais;

Or. de

Pagrindimas

Įsigaliojus šiam reglamentui turi būti privaloma, kad valstybės narės perskirstytų teises į 
išmokas. Taip bus užtikrintos lygios veiklos vykdytojų, turinčių teisių į išmokas, ir veiklos 
vykdytojų, kurie pradeda naudotis sistema, galimybės.

Pakeitimas 179
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza, 
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Giovanni La Via, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Antonio Cancian, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms turėtų būti 
paskirstoma teisingiau. Siekiant užtikrinti 
tolygesnį tiesioginės paramos paskirstymą 
ir kartu atsižvelgti į vis dar esamus 
atlyginimų ir žaliavų kainų skirtumus, 
turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Perskirstant tiesiogines išmokas turėtų 
būti laikomasi strategijos „Europa 2020“ 
principų atsižvelgiant į būtinybę Sąjungos 
išteklius naudoti ekonomikos augimui. 
Šiuo tikslu tiesioginės išmokos turėtų būti 
perskirstomos remiantis tinkamais, 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais, pvz., žemės ūkio produkcijos 
verte, pridėtine verte, darbo jėga ir 
perkamąja galia. Be to, visų 2022 m.
vienoje valstybėje narėje arba regione 
panaudotų teisių į išmokas vieneto vertė 
turėtų būti apytikriai ar visiškai vienoda, 
nes ši vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų 
būti palaipsniui linijiniu būdu 
vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių našiems 
sektoriams, valstybės narės gali ir toliau 
tiesioginei paramai taikyti 
diferencijavimą, kad būtų atsižvelgta į 
skirtingus žemės naudojimo būdus;
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skirtos laikotarpiui, kurio pradžia –
2021 m., didelis dėmesys taip pat turėtų 
būti skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą 
laikotarpį visoje Europos Sąjungoje 
tolygiai paskirstant tiesioginę paramą.

Or. it

Pakeitimas 180
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 

(21) mažinant ryšį su istoriškai 
susiklosčiusiais referenciniais išmokų 
dydžiais ir atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
biudžetą, tiesioginė parama pajamoms 
valstybėse narėse turėtų būti paskirstoma 
teisingiau. Siekiant užtikrinti teisingesnį 
tiesioginės paramos paskirstymą ir kartu 
atsižvelgti į vis dar esamus atlyginimų ir 
žaliavų kainų skirtumus, turėtų būti 
palaipsniui tikslinami tiesioginės paramos 
už hektarą dydžiai. Valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis yra mažesnis nei 
90 % vidutinio dydžio, turėtų pašalinti 
vieną trečdalį savo dabartinio dydžio ir šio 
dydžio skirtumo. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį;
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palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, 
skirtos laikotarpiui, kurio pradžia –
2021 m., didelis dėmesys taip pat turėtų 
būti skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą 
laikotarpį visoje Europos Sąjungoje 
tolygiai paskirstant tiesioginę paramą.

Or. en

Pakeitimas 181
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
palaipsniui mažinant ryšį su istoriškai 
susiklosčiusiais referenciniais išmokų 
dydžiais ir atsižvelgiant į bendrą Sąjungos 
biudžetą, tiesioginė parama pajamoms 
turėtų būti paskirstoma teisingiau. Siekiant 
užtikrinti tolygesnį tiesioginės paramos 
paskirstymą ir kartu atsižvelgti į vis dar 
esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
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dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo.
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant 
išvengti neigiamų finansinių padarinių 
ūkininkams, bendrąją išmokos schemą, ir 
visų pirma istorinį modelį taikiusioms 
valstybėms narėms, pirmaisiais naujosios
schemos taikymo metais apskaičiuojant 
teisių į išmokas vertę, turėtų būti leista iš 
dalies atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, 
skirtos laikotarpiui, kurio pradžia –
2021 m., didelis dėmesys taip pat turėtų 
būti skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą 
laikotarpį visoje Europos Sąjungoje 
tolygiai paskirstant tiesioginę paramą.

arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų vienodėti, nes ši vertė 
lanksčiu pereinamuoju laikotarpiu turėtų 
būti palaipsniui vienodinama. Siekiant 
išvengti neigiamų finansinių padarinių 
ūkininkams, bendrąją išmokos schemą, ir 
visų pirma istorinį modelį taikiusioms 
valstybėms narėms, apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Valstybės narės taip pat gali riboti ūkiams 
skiriamų bazinių išmokų mažinimą, 
susijusį su laipsnišku istorinio modelio 
atsisakymu;

Or. en

Pakeitimas 182
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
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referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant 
išvengti neigiamų finansinių padarinių 
ūkininkams, bendrąją išmokos schemą, ir 
visų pirma istorinį modelį taikiusioms 
valstybėms narėms, pirmaisiais naujosios 
schemos taikymo metais apskaičiuojant 
teisių į išmokas vertę, turėtų būti leista iš 
dalies atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, 
skirtos laikotarpiui, kurio pradžia –
2021 m., didelis dėmesys taip pat turėtų 
būti skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą 
laikotarpį visoje Europos Sąjungoje 
tolygiai paskirstant tiesioginę paramą.

referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti panaši arba
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui 
vienodinama. Siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
apskaičiuojant teisių į išmokas vertę, turėtų 
būti leista atsižvelgti į istoriškai 
susiklosčiusius ir kitus su Komisija 
sutartus veiksnius. Valstybės narės taip 
pat gali riboti ūkiams skiriamų bazinių 
išmokų mažinimą, susijusį su tuo, kad 
nebetaikomas istorinis modelis;

Or. en

Pakeitimas 183
Valdemar Tomaševski

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui 
linijiniu būdu vienodinama. Tačiau 
siekiant išvengti neigiamų finansinių 
padarinių ūkininkams, bendrąją išmokos 
schemą, ir visų pirma istorinį modelį 
taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti 
į istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą 
laikotarpį visoje Europos Sąjungoje 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Bendroji išmokų sistema, kurią taikant 
būtų pasiektas tam tikro lygio lėšų 
perskirstymas, turėtų būti taikoma 
siekiant užtikrinti teisingą tiesioginių 
išmokų paskirstymą visoje ES, kai 
kiekviena valstybė narė tiesioginėms 
išmokoms gautų mažiausiai 90 % ES 
vidurkio ir nė viena valstybė narė 
tiesioginėms išmokoms negautų daugiau 
kaip 110 % vidurkio. Reikėtų įgyvendinti 
naują tiesioginių išmokų sistemą, tačiau 
užtikrinus, kad pereinamasis laikotarpis 
bus deramai trumpesnis (tačiau 
pasibaigtų ne vėliau kaip 2015 m.) toms 
valstybėms narėms, kurių gaunamos 
tiesioginės išmokos dabartiniu 
finansavimo laikotarpiu yra mažesnės už 
ES vidurkį; 
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tolygiai paskirstant tiesioginę paramą.

Or. pl

Pakeitimas 184
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, 
Vytautas Landsbergis, Kārlis Šadurskis, Ivari Padar, Algirdas Saudargas, Tunne 
Kelam, Inese Vaidere, Ivars Godmanis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių dabartinis 
tiesioginių išmokų vienam hektarui dydis 
yra mažesnis nei 80 % ES vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti savo dabartinio 
dydžio ir šio dydžio skirtumą. Valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis yra 
didesnis nei 80 %, bet mažesnis nei ES 
vidurkis, turėtų sumažinti šį skirtumą 10 
%. Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Vis dėlto maksimalus tiesioginių 
išmokų vienam hektarui dydis valstybėse 
narėse neturėtų būti didesnis nei 120 % 
ES vidurkio. Be to, visų 2019 m. vienoje 
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istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą;

Or. en

Pakeitimas 185
Zigmantas Balčytis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti teisingesnį ir tolygesnį 
tiesioginės paramos paskirstymą ir kartu 
atsižvelgti į vis dar esamus atlyginimų ir 
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skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

žaliavų kainų skirtumus bei į tai, kad visi 
ES ūkininkai dirba bendrojoje rinkoje, 
ypač bendrojoje darbo jėgos rinkoje, 
turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Siekiant užkirsti kelią tolesniam 
konkurencijos iškraipymui, kuris 
daugelyje valstybių narių, visų pirma 
Baltijos šalyse, turi socialinių padarinių, 
reikia atsižvelgti ne tik į ūkininkų 
interesus, bet ir į vartotojų bei plačiosios 
visuomenės poreikius. Valstybės narės, 
kurių dabartinis tiesioginių išmokų vienam 
hektarui dydis yra mažesnis nei 90 % ES
vidutinio dydžio, turėtų pašalinti savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumą 
2014−2020 m. finansinio laikotarpio 
pradžioje. Valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis yra didesnis nei 
90 %, bet mažesnis nei ES vidurkis, turėtų 
sumažinti šį skirtumą 10 % per 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpį. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį. Be to, visų 
2019 m. vienoje valstybėje narėje arba 
regione panaudotų teisių į išmokas vieneto 
vertė turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;
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Pakeitimas 186
Vilija Blinkevičiūtė, Justas Vincas Paleckis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti teisingesnį ir tolygesnį 
tiesioginės paramos paskirstymą ir kartu 
atsižvelgti į vis dar esamus atlyginimų ir 
žaliavų kainų skirtumus bei į tai, kad visi 
ES ūkininkai dirba bendrojoje rinkoje, 
ypač bendrojoje darbo jėgos rinkoje, 
turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Siekiant užkirsti kelią tolesniam 
konkurencijos iškraipymui, kuris 
daugelyje valstybių narių, visų pirma 
Baltijos šalyse, turi socialinių padarinių, 
reikia atsižvelgti ne tik į ūkininkų 
interesus, bet ir į vartotojų bei plačiosios 
visuomenės poreikius. Valstybės narės, 
kurių dabartinis tiesioginių išmokų vienam 
hektarui dydis yra mažesnis nei 90 % ES
vidutinio dydžio, turėtų pašalinti savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumą 
2014−2020 m. finansinio laikotarpio 
pradžioje. Valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis yra didesnis nei 
90 %, bet mažesnis nei ES vidurkis, turėtų 
sumažinti šį skirtumą 10 % per 
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atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

daugiametės finansinės programos 
laikotarpį. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį. Be to, visų 
2019 m. vienoje valstybėje narėje arba 
regione panaudotų teisių į išmokas vieneto 
vertė turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 187
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
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atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m.,
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti teisingesnį ir tolygesnį 
tiesioginės paramos paskirstymą ir kartu 
atsižvelgti į vis dar esamus atlyginimų ir 
žaliavų kainų skirtumus bei į tai, kad visi 
ES ūkininkai dirba bendrojoje rinkoje, 
ypač bendrojoje darbo jėgos rinkoje, 
turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Siekiant užkirsti kelią tolesniam 
konkurencijos iškraipymui, kuris 
daugelyje valstybių narių, visų pirma 
Baltijos šalyse, turi socialinių padarinių, 
reikia atsižvelgti ne tik į ūkininkų 
interesus, bet ir į vartotojų bei plačiosios 
visuomenės poreikius. Valstybės narės, 
kurių dabartinis tiesioginių išmokų vienam 
hektarui dydis yra mažesnis nei 90 % ES
vidutinio dydžio, turėtų pašalinti savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumą 
2014−2020 m. finansinio laikotarpio 
pradžioje. Valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis yra didesnis nei 
90 %, bet mažesnis nei ES vidurkis, turėtų 
sumažinti šį skirtumą 10 % per 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpį. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį. Be to, visų
2019 m. vienoje valstybėje narėje arba 
regione panaudotų teisių į išmokas vieneto 
vertė turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
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taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 188
Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių dabartinis 
tiesioginių išmokų vienam hektarui dydis 
yra mažesnis nei 80 % ES vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti savo dabartinio 
dydžio ir ES vidutinio dydžio skirtumą.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra didesnis nei 80 %, bet mažesnis 
nei ES vidurkis, turėtų sumažinti šį 
skirtumą 10 %. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį. Vis dėlto 
maksimalus tiesioginių išmokų vienam 
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neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

hektarui dydis valstybėse narėse neturėtų 
būti didesnis nei 120 % ES vidurkio. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 189
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
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Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

Siekiant užtikrinti teisingesnį ir tolygesnį 
tiesioginės paramos paskirstymą ir kartu 
atsižvelgti į vis dar esamus atlyginimų ir
žaliavų kainų skirtumus bei į tai, kad visi 
ES ūkininkai dirba bendrojoje rinkoje, 
ypač bendrojoje darbo jėgos rinkoje, 
turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Siekiant užkirsti kelią tolesniam 
konkurencijos iškraipymui, kuris 
daugelyje valstybių narių, visų pirma 
Baltijos šalyse, turi socialinių padarinių, 
reikia atsižvelgti ne tik į ūkininkų 
interesus, bet ir į vartotojų bei plačiosios 
visuomenės poreikius. Valstybės narės, 
kurių dabartinis tiesioginių išmokų vienam 
hektarui dydis yra mažesnis nei 90 % ES
vidutinio dydžio, turėtų pašalinti savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumą 
2014−2020 m. finansinio laikotarpio 
pradžioje. Valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis yra didesnis nei 
90 %, bet mažesnis nei ES vidurkis, turėtų 
sumažinti šį skirtumą 10 % per 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpį. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį. Be to, visų 
2019 m. vienoje valstybėje narėje arba 
regione panaudotų teisių į išmokas vieneto 
vertė turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
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Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 190
Alexander Mirsky

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti teisingesnį ir tolygesnį 
tiesioginės paramos paskirstymą ir kartu 
atsižvelgti į vis dar esamus atlyginimų ir 
žaliavų kainų skirtumus bei į tai, kad visi 
ES ūkininkai dirba bendrojoje rinkoje, 
ypač bendrojoje darbo jėgos rinkoje, 
turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Siekiant užkirsti kelią tolesniam 
konkurencijos iškraipymui, kuris 
daugelyje valstybių narių, visų pirma 
Baltijos šalyse, turi socialinių padarinių, 
reikia atsižvelgti ne tik į ūkininkų 
interesus, bet ir į vartotojų bei plačiosios 
visuomenės poreikius. Valstybės narės, 
kurių dabartinis tiesioginių išmokų vienam 
hektarui dydis yra mažesnis nei 90 % ES
vidutinio dydžio, turėtų pašalinti savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumą 
2014−2020 m. finansinio laikotarpio 
pradžioje. Valstybės narės, kurių 
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narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

tiesioginių išmokų dydis yra didesnis nei 
90 %, bet mažesnis nei ES vidurkis, turėtų 
sumažinti šį skirtumą 10 % per 
daugiametės finansinės programos 
laikotarpį. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį. Be to, visų 
2019 m. vienoje valstybėje narėje arba 
regione panaudotų teisių į išmokas vieneto 
vertė turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. en
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(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
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išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo.
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
itin svarbu, kad visoje ES ūkininkams 
tenkančios vienodos pareigos ir 
reikalavimai būtų susieti su tiesioginės 
paramos dydžiu. Todėl mažinant ryšį su 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais ir atsižvelgiant į bendrą 
Sąjungos biudžetą, tiesioginė parama 
pajamoms valstybėse narėse turėtų būti 
paskirstoma teisingiau ir labiau orientuota 
į naujus tikslus. Siekiant užtikrinti 
tolygesnį ir labiau suderintą tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Greta paramos išmokų vienodinimo 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, 
nacionaliniai tiesioginių išmokų paketai 
taip pat turėtų būti patikslinti taip, kad 
valstybės narės, kurių dabartinis 
tiesioginių išmokų dydis už hektarą yra 
mažesnis nei 50 % Sąjungos vidurkio, 
gautų 70 % šio vidurkio. Valstybėms 
narėms, kurių tiesioginių išmokų dydis 
yra tarp 50 % ir 70 %, tiesioginės išmokos 
turėtų būti padidintos iki 80 % vidurkio, o 
valstybėms narėms, kurių tiesioginių 
išmokų dydis yra tarp 70 % ir 80 %, 
tiesioginės išmokos turėtų būti padidintos 
iki 90 % ES vidurkio. Pritaikius šį 
mechanizmą, visose valstybėse narėse 
pasiektas išmokų dydis neturėtų būti 
mažesnis nei 70 % Sąjungos vidurkio. 
Valstybėse narėse, kurių išmokų dydis 
didesnis už Sąjungos vidurkį, dėl 
pastangų suvienodinti šis dydis neturėtų 
būti sumažinamas tiek, kad būtų mažesnis 
už vidurkį. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį. Be to, visų 
2019 m. vienoje valstybėje narėje arba 
regione panaudotų teisių į išmokas vieneto 
vertė turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
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finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. pl
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(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Visų ES panaudotų teisių į išmokas vieneto 
vertė turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
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dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. 
Šį vienodinimą turėtų proporcingai 
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, 
skirtos laikotarpiui, kurio pradžia –
2021 m., didelis dėmesys taip pat turėtų 
būti skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. Tikslas 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą, turėtų būti 
pasiektas 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos pabaigoje. Be to, 
visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda;

Or. pt

Pakeitimas 193
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
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tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui vienodinama. Siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Valstybės narės taip pat gali riboti ūkiams 
skiriamų bazinių išmokų mažinimą, 
susijusį su tuo, kad nebetaikomas istorinis 
modelis. Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį ne vėliau kaip 
2023 m. visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą. Valstybių 
narių tiesioginių išmokų finansavimo 
apimtis (paketas) turėtų būti patikslinta 
taip, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. visose 
valstybėse narėse tiesioginių išmokų dydis 
būtų ne mažesnis kaip 80 % Sąjungos 
tiesioginės paramos vidurkio;

Or. lv
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Pakeitimas 194
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau,
siekiant užtikrinti vienodą tiesioginių 
išmokų pasiskirstymo lygį visose 
valstybėse narėse. Tuo tikslu ir kartu
atsižvelgiant į vis dar esamus mažėjančius
atlyginimų ir žaliavų kainų skirtumus, 
turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
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taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. pl

Pakeitimas 195
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei vidutinis Europos 
Sąjungos išmokos dydis, turėtų pašalinti 
vieną trečdalį savo dabartinio dydžio ir šio 
dydžio skirtumo. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį. Be to, visų 
2019 m. vienoje valstybėje narėje arba 
regione panaudotų teisių į išmokas vieneto 
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vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

vertė turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 196
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
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tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei vidutinis dydis, 
turėtų pašalinti 66% savo dabartinio dydžio 
ir šio dydžio skirtumo. Jokia valstybė narė 
neturėtų gauti mažesnės nei 75% 
vidutinio lygio dydžio paramos. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. ro

Pakeitimas 197
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
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paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti du trečdalius savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. fr

Pakeitimas 198
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai
finansuoti visos valstybės narės, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį. Be to, visų 2019 m. vienoje 
valstybėje narėje arba regione panaudotų 
teisių į išmokas vieneto vertė turėtų būti 
vienoda, nes ši vertė pereinamuoju 
laikotarpiu turėtų būti palaipsniui linijiniu 
būdu vienodinama. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo.
Šis vienodinimas turėtų proporcingai
finansuojamas vykdant tolygų mažinimą 
visoms valstybėms narėms, kurių 
tiesioginių išmokų dydis viršija Sąjungos 
vidurkį, sumažinant daugiausia 5% 
kiekvienos valstybės narės lygio. Be to, 
visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje arba 
regione panaudotų teisių į išmokas vieneto 
vertė turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
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teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą.

kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 199
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. 
Svarbu, kad šie vienodinimui skirti 
valstybių narių įnašai nebūtų didesni nei 
tam tikra jų pradinių išmokų paketų 
procentinė dalis. Be to, visų 2019 m. 
vienoje valstybėje narėje arba regione 
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Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

panaudotų teisių į išmokas vieneto vertė 
turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. fr

Pagrindimas

Pradinio išmokų paketo procentinė dalis bus nustatyta remiantis derybų dėl daugiametės 
finansinės programos rezultatais.

Pakeitimas 200
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
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tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį.
Teisių į išmokas vertė valstybėje narėje ar 
regione laipsniškai suvienodinama, kol ji 
mažiausiai pasiekia nustatytą 2019 m.
vienodinimo lygį. Tačiau siekiant išvengti 
neigiamų finansinių padarinių ūkininkams, 
bendrąją išmokos schemą, ir visų pirma 
istorinį modelį taikiusioms valstybėms 
narėms, pirmaisiais naujosios schemos 
taikymo metais apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 
didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą laikotarpį 
visoje Europos Sąjungoje tolygiai 
paskirstant tiesioginę paramą;

Or. es

Pagrindimas

Siekiama išvengti iškraipymų, užtikrinti valdų stabilumą tuo metu, kai viešieji biudžetai labai 
mažinami, suteikti valstybėms narėms ir regionams veiksmų laisvę įgyvendinant vidaus 
vienodinimą ir nustatyti pagrįstą pagalbos, kurią gauna gavėjai, variacijų ribą, kad nebūtų 
kenkiama valdų gyvybingumui.
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Pakeitimas 201
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos 
laikotarpiui, kurio pradžia – 2021 m., 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2021 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius;
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didelis dėmesys taip pat turėtų būti 
skiriamas tikslui visiškai suvienodinti 
teisių į išmokas vertę, per minėtą 
laikotarpį visoje Europos Sąjungoje 
tolygiai paskirstant tiesioginę paramą.

Or. en

Pakeitimas 202
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau.
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai.
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo.
Nepažeidžiant nuostatų dėl šio skirtumo 
mažinimo, tiesioginių išmokų lygis 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje turėtų 
pasiekti bent išmokų lygį tos valstybės 
narės, kurios, iš likusių valstybių narių, 
išskyrus šias tris valstybes, šių išmokų 
lygis yra mažiausias.  Šį vienodinimą 
turėtų proporcingai finansuoti visos 
valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
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finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

dydis viršija Sąjungos vidurkį. Tiesioginių 
išmokų už hektarą lygio skirtumas bet 
kurios valstybės narės viduje neturėtų būti 
didesnis nei šių išmokų lygio skirtumas 
tarp valstybių narių. Be to, visų 2019 m. 
vienoje valstybėje narėje arba regione 
panaudotų teisių į išmokas vieneto vertė 
turėtų būti vienoda, nes ši vertė 
pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama.
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius.
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. de

Pakeitimas 203
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
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atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą. Tuo tikslu, siekiant palengvinti 
naujos bendros žemės ūkio politikos 
įgyvendinimą valstybėse narėse, turėtų 
būti numatytos finansinės paramos 
priemonės;

Or. ro

Pakeitimas 204
James Nicholson, Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista iš dalies atsižvelgti 
į istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 

(21) dėl vėlesnio įvairių sektorių 
integravimo į bendrosios išmokos schemą 
ir ūkininkams skirto prisitaikymo 
laikotarpio vis sunkiau pagrįsti didelius 
paramos, skiriamos už hektarą remiantis 
istoriškai susiklosčiusiais referenciniais 
išmokų dydžiais, dydžio skirtumus. Todėl 
mažinant ryšį su istoriškai susiklosčiusiais 
referenciniais išmokų dydžiais ir 
atsižvelgiant į bendrą Sąjungos biudžetą, 
tiesioginė parama pajamoms valstybėse 
narėse turėtų būti paskirstoma teisingiau. 
Siekiant užtikrinti tolygesnį tiesioginės 
paramos paskirstymą ir kartu atsižvelgti į 
vis dar esamus atlyginimų ir žaliavų kainų 
skirtumus, turėtų būti palaipsniui tikslinami 
tiesioginės paramos už hektarą dydžiai. 
Valstybės narės, kurių tiesioginių išmokų 
dydis yra mažesnis nei 90 % vidutinio 
dydžio, turėtų pašalinti vieną trečdalį savo 
dabartinio dydžio ir šio dydžio skirtumo. Šį 
vienodinimą turėtų proporcingai finansuoti 
visos valstybės narės, kurių tiesioginių 
išmokų dydis viršija Sąjungos vidurkį. Be 
to, visų 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė turėtų būti vienoda, nes ši 
vertė pereinamuoju laikotarpiu turėtų būti 
palaipsniui linijiniu būdu vienodinama. 
Tačiau siekiant išvengti neigiamų 
finansinių padarinių ūkininkams, bendrąją 
išmokos schemą, ir visų pirma istorinį 
modelį taikiusioms valstybėms narėms, 
pirmaisiais naujosios schemos taikymo 
metais apskaičiuojant teisių į išmokas 
vertę, turėtų būti leista atsižvelgti į 
istoriškai susiklosčiusius veiksnius. 
Diskusijose dėl kitos daugiametės 
finansinės programos, skirtos laikotarpiui, 
kurio pradžia – 2021 m., didelis dėmesys 
taip pat turėtų būti skiriamas tikslui 
visiškai suvienodinti teisių į išmokas vertę, 
per minėtą laikotarpį visoje Europos 
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Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą.

Sąjungoje tolygiai paskirstant tiesioginę 
paramą;

Or. en

Pakeitimas 205
Janusz Wojciechowski, James Nicholson, Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) tiesioginiai mokėjimai valstybėms 
narėms paskirstomi tokiu būdu, kad 
kiekviena valstybė narė gautų didžiausios 
viršutinės ribos sumą, atitinkančią 
hektarų skaičių, kurį apima 2013 m. 
tiesioginių išmokų paraiškos, padaugintą 
iš vidutinio visos Europos Sąjungos 
2013 m. tiesioginių išmokų dydžio. 
Valstybės narės, kuriose vidutinės 
tiesioginės išmokos už hektarą yra 
didesnės nei 110 % vidutinio visos ES 
tiesioginių išmokų dydį, gali teikti 
paraiškas dėl papildomų mokėjimų iš jos 
nacionalinio biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 206
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) atsižvelgiant į Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 18 straipsnį, pagal kurį 
draudžiama diskriminacija dėl pilietybės, 
39 straipsnio 2 dalį, pagal kurią turi būti 
atsižvelgiama į regionų, o ne į valstybių 
narių skirtumus ir į 40 straipsnio 2 dalį, 
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pagal kurią ES draudžiama žemės ūkio 
gamintojų diskriminacija. Siekiant 
užtikrinti, kad tiesioginių mokėjimų 
paskirstymo valstybėms narėms sistema 
būtų sąžininga ir nebūtų diskriminuojami 
jokie ūkininkai, nacionaliniai paketai 
turėtų būti apskaičiuojami remiantis 
vienodu dydžiu už hektarą visoje Europos 
Sąjungoje, atitinkančiu 2013 m. vidutinę 
išmoką už hektarą;

Or. pl

Pakeitimas 207
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) greta paramos išmokų vienodinimo 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, 
nacionaliniai tiesioginių išmokų paketai 
taip pat turėtų būti patikslinti taip, kad 
valstybėse narėse, kurių dabartinis 
tiesioginių išmokų dydis už hektarą yra 
mažesnis negu 70 % Sąjungos vidurkio, 
šis skirtumas būtų sumažinamas 30 %. 
Valstybėse narėse, kurių tiesioginių 
išmokų dydis siekia 70–80 % vidurkio, 
skirtumas sumažinamas 25 %, o tose 
valstybėse narėse, kurių išmokų dydis 
didesnis nei 80 % vidurkio, turėtų būti 
sumažinama 20 %. Pritaikius šį 
mechanizmą, visose valstybėse narėse 
pasiektas išmokų dydis neturėtų būti 
mažesnis nei 65 % Sąjungos vidurkio. 
Valstybėse narėse, kurių išmokų dydis 
didesnis už Sąjungos vidurkį, dėl 
pastangų suvienodinti šis dydis neturėtų 
būti sumažinamas tiek, kad būtų mažesnis 
už vidurkį. Šį vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
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viršija Sąjungos vidurkį;

Or. pl

Pakeitimas 208
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) greta paramos išmokų vienodinimo 
nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, 
nacionaliniai tiesioginių išmokų paketai 
taip pat turėtų būti patikslinti taip, kad 
valstybėse narėse, kurių dabartinis 
tiesioginių išmokų dydis už hektarą yra 
mažesnis negu 70 % Sąjungos vidurkio, 
šis skirtumas būtų sumažinamas 30 %. 
Valstybėse narėse, kurių tiesioginių 
išmokų dydis siekia 70–80 % vidurkio, 
skirtumas sumažinamas 25 %, o tose 
valstybėse narėse, kurių išmokų dydis 
didesnis nei 80 % vidurkio, turėtų būti 
sumažinama 10 %. Pritaikius šį 
mechanizmą, visose valstybėse narėse 
pasiektas išmokų dydis neturėtų būti 
mažesnis nei 65 % Sąjungos vidurkio. 
Valstybėse narėse, kurių išmokų dydis 
didesnis už Sąjungos vidurkį, dėl 
pastangų suvienodinti šis dydis neturėtų 
būti sumažinamas tiek, kad būtų mažesnis 
už vidurkį. Vienodinimą turėtų 
proporcingai finansuoti visos valstybės 
narės, kurių tiesioginių išmokų dydis 
viršija Sąjungos vidurkį, įvykdžius 
pirmiau minėtus mažinimus bus 
suteikiama galimybė šią spragą užpildyti 
naudojant nacionalinio biudžeto 
asignavimus; 

Or. ro
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Pakeitimas 209
Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) 2019 m. vienoje valstybėje narėje 
arba regione panaudotų teisių į išmokas 
vieneto vertė po pereinamojo laikotarpio 
turėtų būti vienoda, tačiau siekiant 
išvengti neigiamų finansinių padarinių 
ūkininkams, bendrąją išmokos schemą, ir 
visų pirma istorinį modelį taikiusioms 
valstybėms narėms, apskaičiuojant teisių į 
išmokas vertę, turėtų būti leista iš dalies 
atsižvelgti į istoriškai susiklosčiusius 
veiksnius. Diskusijose dėl kitos 
daugiametės finansinės programos, 
skirtos laikotarpiui, kurio pradžia –
2021 m., didelis dėmesys toliau turėtų būti 
skiriamas vienodinimo klausimui, 
atsižvelgiant į reformuotos BŽŪP 
peržiūrą 2017 m.;

Or. en

Pakeitimas 210
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) tiesioginiai mokėjimai valstybėms 
narėms paskirstomi tokiu būdu, kad 
kiekviena valstybė narė gautų didžiausios 
viršutinės ribos sumą, atitinkančią 
hektarų skaičių, kurį apima 2013 m. 
tiesioginių išmokų paraiškos, padaugintą 
iš vidutinio visos Europos Sąjungos 
2013 m. tiesioginių išmokų dydžio. 
Valstybės narės, kuriose vidutinės 
tiesioginės išmokos už hektarą yra 
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didesnės nei 110 % vidutinio visos ES 
tiesioginių išmokų dydį, gali teikti 
paraiškas dėl papildomų mokėjimų iš jos 
nacionalinio biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 211
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam 
Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) valstybės narės, naudojančios 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
gali išlaikyti šią sistemą, kuri turi būti 
pakeista, įtraukiant naująją bazinės 
išmokos schemą ir sąlygas, nurodytas šio 
reglamento 2 skyriuje;

Or. en

Pakeitimas 212
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) valstybėms narėms, kuriose, 
nustačius vienodą tiesioginių išmokų dydį, 
tiesioginės išmokos žymiai sumažėtų, 
siekiant sušvelninti sumažinimo poveikį, 
turėtų būti nustatyta galimybė 
savanoriškai skirti išmokas iš 
nacionalinių biudžetų;

Or. pl
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Pakeitimas 213
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) atsižvelgiant į tai, kad naujosiose 
valstybėse narėse vidutinė išmoka už 
hektarą buvo apskaičiuojama naudojant 
suderintą formule, paremtą ankstesniųjų 
metų duomenimis, taikant modelį, 
taikomą senosioms valstybėms narėms, 
turėtų būti atsižvelgiama ne tik į šį 
paviršiaus plotą, bet ir į plotą, gaunamą 
gyvulių skaičių perskaičiuojant į hektarų 
skaičių, už kurį buvo mokamos 
papildomos nacionalinės išmokos;

Or. ro

Pakeitimas 214
Mairead McGuinness, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) valstybės narės, kurios iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. taiko bendrosios išmokos 
schemą regioniniu arba regioniniu mišriu 
pagrindu, gali išlaikyti esamas teises į 
išmokas, kurios turi būti pakeistos 
įtraukiant sąlygas, nustatytas šio 
reglamento 2 skyriuje;

Or. en

Pakeitimas 215
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) bendrosios išmokos schemos taikymo 
patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti kai 
kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų 
ir toliau turėti nacionalinį rezervą, kuris 
turėtų būti naudojamas siekiant 
palengvinti naujų jaunųjų ūkininkų 
dalyvavimą schemoje arba galėtų būti 
naudojamas siekiant atsižvelgti į 
specifinius tam tikrų regionų poreikius. 
Turėtų būti išlaikytos, bet, jei įmanoma, 
supaprastintos teisių į išmokas perdavimo 
ir naudojimosi jomis taisyklės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 216
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) bendrosios išmokos schemos taikymo 
patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti kai 
kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų ir 
toliau turėti nacionalinį rezervą, kuris 
turėtų būti naudojamas siekiant 
palengvinti naujų jaunųjų ūkininkų 
dalyvavimą schemoje arba galėtų būti 
naudojamas siekiant atsižvelgti į 
specifinius tam tikrų regionų poreikius.
Turėtų būti išlaikytos, bet, jei įmanoma, 

(22) bendrosios išmokos schemos taikymo
patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti kai 
kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų ir 
toliau turėti nacionalinį rezervą, kurį 
valstybė narė gali naudoti siekiant 
palengvinti naujų jaunųjų ūkininkų 
dalyvavimą schemoje arba galėtų naudoti
siekiant atsižvelgti į specifinius tam tikrų 
regionų poreikius. Turėtų būti išlaikytos, 
bet, jei įmanoma, supaprastintos teisių į 
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supaprastintos teisių į išmokas perdavimo 
ir naudojimosi jomis taisyklės;

išmokas perdavimo ir naudojimosi jomis 
taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 217
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) bendrosios išmokos schemos taikymo 
patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti kai 
kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų ir 
toliau turėti nacionalinį rezervą, kuris
turėtų būti naudojamas siekiant palengvinti 
naujų jaunųjų ūkininkų dalyvavimą 
schemoje arba galėtų būti naudojamas 
siekiant atsižvelgti į specifinius tam tikrų 
regionų poreikius. Turėtų būti išlaikytos, 
bet, jei įmanoma, supaprastintos teisių į 
išmokas perdavimo ir naudojimosi jomis 
taisyklės;

(22) bendrosios išmokos schemos taikymo 
patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti kai 
kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų ir 
toliau turėti nacionalinį rezervą, kuris gali
būti naudojamas siekiant palengvinti naujų 
jaunųjų ūkininkų dalyvavimą schemoje 
arba galėtų būti naudojamas siekiant 
atsižvelgti į specifinius tam tikrų regionų 
poreikius. Turėtų būti išlaikytos, bet, jei 
įmanoma, supaprastintos teisių į išmokas 
perdavimo ir naudojimosi jomis taisyklės;

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio priemonės susiję su jaunaisiais ūkininkais ir yra veiksmingas būdas paremti 
ir paskatinti naujus sektoriaus dalyvius, todėl pirmojo ramsčio priemonės valstybėms narėms 
turi būti taikomos savanorišku pagrindu.

Pakeitimas 218
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) bendrosios išmokos schemos taikymo 
patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti kai 
kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų ir 
toliau turėti nacionalinį rezervą, kuris 
turėtų būti naudojamas siekiant palengvinti 
naujų jaunųjų ūkininkų dalyvavimą 
schemoje arba galėtų būti naudojamas 
siekiant atsižvelgti į specifinius tam tikrų 
regionų poreikius. Turėtų būti išlaikytos, 
bet, jei įmanoma, supaprastintos teisių į 
išmokas perdavimo ir naudojimosi jomis 
taisyklės;

(22) bendrosios išmokos schemos taikymo 
patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti kai 
kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų ir 
toliau mažiausiai pirmaisiais naujosios 
bazinės išmokos schemos įgyvendinimo 
metais turėti nacionalinį rezervą, kuris gali 
būti administruojamas regionų lygiu ir
turėtų būti naudojamas siekiant palengvinti 
naujų jaunųjų ūkininkų ir naujų sektoriaus 
dalyvių dalyvavimą schemoje, arba galėtų 
būti naudojamas siekiant atsižvelgti į 
specifinius tam tikrų regionų poreikius.
Turėtų būti išlaikytos, bet, jei įmanoma, 
supaprastintos teisių į išmokas perdavimo 
ir naudojimosi jomis taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 219
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) kartų kaita ir geresnis kartų 
bendradarbiavimas privalo tapti svarbiu 
prioritetu paskirstant tiesiogines išmokas 
ūkininkams ir naujiems sektoriaus
dalyviams ir vykdant kaimo plėtros 
paramos priemones. Atsižvelgiant į tai, 
kad tik 6% Europos ūkininkų yra 
jaunesni nei 35 metų amžiaus, o 80% yra 
vyresni nei 55 metų amžiaus, ir kad todėl 
beveik 4,5 mln. ūkininkų greitai išeis į 
pensiją, kaimo plėtros programomis ir 
tiesioginių išmokų schemomis turėtų būti 
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siekiama pagerinti kaimo bendruomenių 
geriausios tvarios patirties ir žinių apie 
ūkius perdavimą ir keitimąsi jomis;

Or. en

Pakeitimas 220
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22b) bendrosios išmokos schemos 
taikymo patirtis rodo, kad reikėtų išlaikyti 
kai kuriuos jos pagrindinius elementus, 
įskaitant nacionalinės viršutinės ribos 
nustatymą siekiant užtikrinti, kad bendras 
paramos dydis neviršytų esamų biudžeto 
apribojimų. Be to, valstybės narės turėtų 
ir toliau turėti nacionalinį rezervą, kuris 
turėtų būti naudojamas siekiant 
palengvinti naujų jaunųjų ūkininkų ir 
naujų sektoriaus dalyvių dalyvavimą 
schemoje arba galėtų būti naudojamas 
siekiant atsižvelgti į specifinius tam tikrų 
regionų poreikius. Turėtų būti išlaikytos, 
bet, jei įmanoma, supaprastintos teisių į 
išmokas perdavimo ir naudojimosi jomis 
taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 221
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti paramos gavėjų 
teisų apsaugą ir išaiškinti konkrečius 
atvejus, kurie gali atsirasti taikant bazinės 
išmokos schemą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
taisykles dėl ūkininkų atitikties pagal 
bazinės išmokos schemą taikomiems 
reikalavimams ir galimybių pasinaudoti 
bazinės išmokos schema paveldėjimo ir 
numatomo paveldėjimo, paveldėjimo pagal 
nuomos sutartį atvejais, pasikeitus 
juridiniam statusui arba pavadinimui ir 
valdos susijungimo ar jos padalijimo 
atvejais; nustatytų teisių į išmokas vertės ir 
skaičiaus apskaičiavimo arba teisių į 
išmokas vertės padidinimo (atsižvelgiant į 
teisių į išmokas paskirstymą) taisykles, 
įskaitant taisykles, susijusias su galimybe 
nustatyti preliminarią teisių į išmokas, 
paskirtų remiantis ūkininko paraiška, vertę 
ir skaičių arba jų preliminarų padidinimą, 
taip pat taisykles, susijusias su teisių į 
išmokas preliminarios ir galutinės vertės ir 
skaičiaus nustatymo sąlygomis, ir 
taisykles, taikomas tais atvejais, kai 
pardavimas arba nuomos sutartis galėtų 
turėti įtakos teisių į išmokas paskirstymui; 
nustatytų teisių į išmokas, gaunamų iš 
nacionalinio rezervo, vertės ir skaičiaus 
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles; 
nustatytų teisių į išmokas vieneto vertės 
pakeitimo teisių į išmokas padalijimo 
atveju taisykles, taip pat teisių į išmokas 
skyrimo, atsižvelgiant į nacionalinio 
rezervo naudojimą, ir teisių į išmokas 
skyrimo ūkininkams, kurie 2011 m. 
nepateikė paraiškos gauti paramą, 
kriterijus;

(23) siekiant užtikrinti paramos gavėjų 
teisų apsaugą ir išaiškinti konkrečius 
atvejus, kurie gali atsirasti taikant bazinės 
išmokos schemą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
taisykles dėl ūkininkų atitikties pagal 
bazinės išmokos schemą taikomiems 
reikalavimams ir galimybių pasinaudoti 
bazinės išmokos schema paveldėjimo ir 
numatomo paveldėjimo, paveldėjimo pagal 
nuomos sutartį atvejais, pasikeitus 
juridiniam statusui arba pavadinimui ir
valdos susijungimo ar jos padalijimo 
atvejais; nustatytų teisių į išmokas vertės ir 
skaičiaus apskaičiavimo arba teisių į 
išmokas vertės padidinimo (atsižvelgiant į 
teisių į išmokas paskirstymą) taisykles, 
įskaitant taisykles, susijusias su galimybe 
nustatyti preliminarią teisių į išmokas, 
paskirtų remiantis ūkininko paraiška, vertę 
ir skaičių arba jų preliminarų padidinimą, 
taip pat taisykles, susijusias su teisių į 
išmokas preliminarios ir galutinės vertės ir 
skaičiaus nustatymo sąlygomis, ir 
taisykles, taikomas tais atvejais, kai 
pardavimas arba nuomos sutartis galėtų 
turėti įtakos teisių į išmokas paskirstymui; 
nustatytų teisių į išmokas, gaunamų iš 
nacionalinio rezervo, vertės ir skaičiaus 
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles; 
nustatytų teisių į išmokas vieneto vertės 
pakeitimo teisių į išmokas padalijimo 
atveju taisykles, taip pat teisių į išmokas 
skyrimo, atsižvelgiant į nacionalinio 
rezervo naudojimą, ir teisių į išmokas 
skyrimo ūkininkams, kurie 2009 m., 
2010 m. arba 2011 m. nepateikė paraiškos 
gauti paramą, kriterijus;

Or. en
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Pakeitimas 222
Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti paramos gavėjų 
teisų apsaugą ir išaiškinti konkrečius 
atvejus, kurie gali atsirasti taikant bazinės 
išmokos schemą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
taisykles dėl ūkininkų atitikties pagal 
bazinės išmokos schemą taikomiems 
reikalavimams ir galimybių pasinaudoti 
bazinės išmokos schema paveldėjimo ir 
numatomo paveldėjimo, paveldėjimo pagal 
nuomos sutartį atvejais, pasikeitus 
juridiniam statusui arba pavadinimui ir 
valdos susijungimo ar jos padalijimo 
atvejais; nustatytų teisių į išmokas vertės ir 
skaičiaus apskaičiavimo arba teisių į 
išmokas vertės padidinimo (atsižvelgiant į 
teisių į išmokas paskirstymą) taisykles, 
įskaitant taisykles, susijusias su galimybe 
nustatyti preliminarią teisių į išmokas, 
paskirtų remiantis ūkininko paraiška, vertę 
ir skaičių arba jų preliminarų padidinimą, 
taip pat taisykles, susijusias su teisių į 
išmokas preliminarios ir galutinės vertės ir 
skaičiaus nustatymo sąlygomis, ir 
taisykles, taikomas tais atvejais, kai 
pardavimas arba nuomos sutartis galėtų 
turėti įtakos teisių į išmokas paskirstymui; 
nustatytų teisių į išmokas, gaunamų iš 
nacionalinio rezervo, vertės ir skaičiaus 
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles; 
nustatytų teisių į išmokas vieneto vertės 
pakeitimo teisių į išmokas padalijimo 
atveju taisykles, taip pat teisių į išmokas 
skyrimo, atsižvelgiant į nacionalinio 
rezervo naudojimą, ir teisių į išmokas 
skyrimo ūkininkams, kurie 2011 m. 
nepateikė paraiškos gauti paramą, 
kriterijus;

(23) siekiant užtikrinti paramos gavėjų 
teisų apsaugą ir išaiškinti konkrečius 
atvejus, kurie gali atsirasti taikant bazinės 
išmokos schemą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
taisykles dėl ūkininkų atitikties pagal 
bazinės išmokos schemą taikomiems 
reikalavimams ir galimybių pasinaudoti 
bazinės išmokos schema paveldėjimo ir 
numatomo paveldėjimo, paveldėjimo pagal 
nuomos sutartį atvejais, pasikeitus 
juridiniam statusui arba pavadinimui ir 
valdos susijungimo ar jos padalijimo 
atvejais; nustatytų teisių į išmokas vertės ir 
skaičiaus apskaičiavimo arba teisių į 
išmokas vertės padidinimo (atsižvelgiant į 
teisių į išmokas paskirstymą) taisykles, 
įskaitant taisykles, susijusias su galimybe 
nustatyti preliminarią teisių į išmokas, 
paskirtų remiantis ūkininko paraiška, vertę 
ir skaičių arba jų preliminarų padidinimą, 
taip pat taisykles, susijusias su teisių į 
išmokas preliminarios ir galutinės vertės ir 
skaičiaus nustatymo sąlygomis, ir 
taisykles, taikomas tais atvejais, kai 
pardavimas arba nuomos sutartis galėtų 
turėti įtakos teisių į išmokas paskirstymui; 
nustatytų teisių į išmokas, gaunamų iš 
nacionalinio rezervo, vertės ir skaičiaus 
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles; 
nustatytų teisių į išmokas vieneto vertės 
pakeitimo teisių į išmokas padalijimo 
atveju taisykles, taip pat teisių į išmokas 
skyrimo, atsižvelgiant į nacionalinio 
rezervo naudojimą, ir teisių į išmokas 
skyrimo ūkininkams, kurie 2009–2011 m. 
laikotarpiu nepateikė paraiškos gauti 
paramą, kriterijus;
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Or. en

Pakeitimas 223
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti paramos gavėjų 
teisų apsaugą ir išaiškinti konkrečius 
atvejus, kurie gali atsirasti taikant bazinės 
išmokos schemą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
taisykles dėl ūkininkų atitikties pagal 
bazinės išmokos schemą taikomiems 
reikalavimams ir galimybių pasinaudoti 
bazinės išmokos schema paveldėjimo ir 
numatomo paveldėjimo, paveldėjimo pagal 
nuomos sutartį atvejais, pasikeitus 
juridiniam statusui arba pavadinimui ir 
valdos susijungimo ar jos padalijimo 
atvejais; nustatytų teisių į išmokas vertės ir 
skaičiaus apskaičiavimo arba teisių į 
išmokas vertės padidinimo (atsižvelgiant į 
teisių į išmokas paskirstymą) taisykles, 
įskaitant taisykles, susijusias su galimybe 
nustatyti preliminarią teisių į išmokas, 
paskirtų remiantis ūkininko paraiška, vertę 
ir skaičių arba jų preliminarų padidinimą, 
taip pat taisykles, susijusias su teisių į 
išmokas preliminarios ir galutinės vertės ir 
skaičiaus nustatymo sąlygomis, ir 
taisykles, taikomas tais atvejais, kai 
pardavimas arba nuomos sutartis galėtų 
turėti įtakos teisių į išmokas paskirstymui; 
nustatytų teisių į išmokas, gaunamų iš 
nacionalinio rezervo, vertės ir skaičiaus 
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles; 
nustatytų teisių į išmokas vieneto vertės 
pakeitimo teisių į išmokas padalijimo 
atveju taisykles, taip pat teisių į išmokas 
skyrimo, atsižvelgiant į nacionalinio
rezervo naudojimą, ir teisių į išmokas 

(23) siekiant užtikrinti paramos gavėjų 
teisų apsaugą ir išaiškinti konkrečius 
atvejus, kurie gali atsirasti taikant bazinės 
išmokos schemą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
taisykles dėl ūkininkų atitikties pagal 
bazinės išmokos schemą taikomiems 
reikalavimams ir galimybių pasinaudoti 
bazinės išmokos schema paveldėjimo ir
numatomo paveldėjimo, paveldėjimo pagal 
nuomos sutartį atvejais, pasikeitus 
juridiniam statusui arba pavadinimui ir 
valdos susijungimo ar jos padalijimo 
atvejais; nustatytų teisių į išmokas vertės ir 
skaičiaus apskaičiavimo arba teisių į 
išmokas vertės padidinimo (atsižvelgiant į 
teisių į išmokas paskirstymą) taisykles, 
įskaitant taisykles, susijusias su galimybe 
nustatyti preliminarią teisių į išmokas, 
paskirtų remiantis ūkininko paraiška, vertę 
ir skaičių arba jų preliminarų padidinimą, 
taip pat taisykles, susijusias su teisių į 
išmokas preliminarios ir galutinės vertės ir 
skaičiaus nustatymo sąlygomis, ir 
taisykles, taikomas tais atvejais, kai 
pardavimas arba nuomos sutartis galėtų 
turėti įtakos teisių į išmokas paskirstymui; 
nustatytų teisių į išmokas, gaunamų iš 
nacionalinio rezervo, vertės ir skaičiaus 
nustatymo ir apskaičiavimo taisykles; 
nustatytų teisių į išmokas vieneto vertės 
pakeitimo teisių į išmokas padalijimo 
atveju taisykles, taip pat teisių į išmokas 
skyrimo, atsižvelgiant į nacionalinio 
rezervo naudojimą, ir teisių į išmokas 
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skyrimo ūkininkams, kurie 2011 m. 
nepateikė paraiškos gauti paramą, 
kriterijus;

skyrimo ūkininkams, kurie 2010 m. arba
2011 m. nepateikė paraiškos gauti paramą, 
kriterijus;

Or. en

Pakeitimas 224
James Nicholson, Vicky Ford, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Emma McClarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų 
turėtų panaudoti metinei išmokai, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama ūkininkams už privalomos 
veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla turėtų apimti 
paprastus, apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus 
veiksmus, kurie nėra privalomi pagal 
kompleksinės paramos taisykles, bet yra 
susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 
sėjomaina, daugiamečių pievų ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 

Išbraukta.
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direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu pateikti pasiūlymai dėl „susiejimo su ekologija“ gali būti kenksmingi aplinkai, o ne 
prisidėti prie jos išsaugojimo.

Pakeitimas 225
Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų 
turėtų panaudoti metinei išmokai, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama ūkininkams už privalomos 
veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla turėtų apimti 
paprastus, apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus 

Išbraukta.
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veiksmus, kurie nėra privalomi pagal 
kompleksinės paramos taisykles, bet yra 
susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 
sėjomaina, daugiamečių pievų ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 226
Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 

Išbraukta.
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žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų 
turėtų panaudoti metinei išmokai, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama ūkininkams už privalomos 
veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla turėtų apimti 
paprastus, apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus 
veiksmus, kurie nėra privalomi pagal 
kompleksinės paramos taisykles, bet yra 
susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 
sėjomaina, daugiamečių pievų ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 227
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Vicky Ford, Kay Swinburne
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų
turėtų panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu,
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 

(26) nors pagrindinis naujosios BŽŪP
tikslas yra toliau tęsti ankstesnes į rinką 
orientuotas reformas, aplinkosauginio 
veiksmingumo didinimas ir viešųjų 
gėrybių vaidmens žemės ūkyje 
pripažinimas yra vis svarbesnė naujosios 
BŽŪP dalis. Aplinkosauginį 
veiksmingumą galima padidinti 
tiesioginių išmokų suderėta ir savanoriška 
„ekologizavimo“ dalimi, kuri kai kuriais 
atvejais gali būti naudojama remti
klimatui naudingą žemės ūkio veiklą. Tuo 
tikslu valstybės narės dalį jų tiesioginėms 
išmokoms nustatytų nacionalinių viršutinių 
ribų gali panaudoti metinei išmokai, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama ūkininkams už pagal sąrašą 
galimos veiklos, kuria būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla galėtų apimti 
paprastus, apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus 
veiksmus, kurie yra susiję su žemės ūkiu. 
Tokie veiksmai gali apimti ekologiškas 
priemones, tokias kaip laukinių gyvūnų, 
paukščių ir vabzdžių pašarui tinkamų 
pasėlių atranka, suplanuoti biologinės 
įvairovės koridoriai, klimato kaitos 
poveikį mažinančios priemonės, bendro 
pobūdžio aplinkos valdymas ir moksliniai 
tyrimai ir inovacijos. Tokia veikla turėtų 
būti taikoma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
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Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Tokia pati 
nauda turėtų būti suteikiama ūkininkams, 
dalyvaujantiems nacionalinio lygmens 
agrarinės aplinkosaugos veikloje pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005;

Or. en

Pakeitimas 228
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus,
apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus
veiksmus, kurie nėra privalomi pagal 
kompleksinės paramos taisykles, bet yra 
susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas.
Tuo tikslu valstybės narės 30% jų 
tiesioginėms išmokoms nustatytų 
nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už trijų rūšių privalomos 
veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla turėtų apimti 
paprastus, lygiaverčius ir individualiai 
pritaikytus veiksmus, kurie nėra privalomi 
pagal kompleksinės paramos taisykles ir 
yra susieti su nacionalinėmis ir (arba) 
regioninėmis žemės ūkio sąlygomis, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas, maistinių medžiagų valdymo 
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sėjomaina, daugiamečių pievų ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

planas, ūkių energijos vartojimo 
efektyvumo planas ir žieminė dirvožemio 
danga. Tokią veiklą turėtų vykdyti ir 
ūkininkai, kurių valdos dalis arba visa 
valda yra „Natura 2000“ vietovėse, 
kurioms taikoma 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Tai taip 
pat taikoma ūkininkams, kurie atitinka 
nepriklausomai patvirtintų klimatui ir 
aplinkai naudingų nacionalinių ar 
regioninių sertifikuotų schemų 
reikalavimus. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 65 straipsniu, ekologinio 
elemento netaikymo atveju turėtų būti
taikoma didžiausia taikytina 
administracinė sankcija – visiškai 
panaikinti atitinkamo ūkininko galimybę 
gauti pagalbą pagal šį elementą;

Or. en

Pakeitimas 229
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Astrid Lulling, Esther de Lange, Maria do Céu 
Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas
su ekologija susiejus visoje Sąjungoje 
taikomas tiesiogines išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudinga žemės ūkio veiklą. Tuo 
tikslu valstybės narės dalį jų tiesioginėms 
išmokoms nustatytų nacionalinių viršutinių 
ribų turėtų panaudoti metinei išmokai, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama ūkininkams už klimatui ir 
aplinkai skirtos veiklos vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų, 
ganyklų, daugiamečių pasėlių ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas, maistinių medžiagų valdymo 
ūkyje planas, žiemos dirvožemio danga, 
minimalus žemės dirbimas arba 
nedirbama žemė ir  tiesioginė sėja, 
biologinės įvairovės veiksmų planai ir 
vandentvarka. Tokią veiklą turėtų vykdyti 
ir ūkininkai, kurių valdos dalis arba visa 
valda yra „Natura 2000“ vietovėse, 
kurioms taikoma 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Ūkininkai, kurie tenkina 
2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos 
ir ekologiškų produktų ženklinimo ir 
panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 
2092/91 sąlygas, ūkininkai, kuriems 
taikomos agrarinės aplinkosaugos 
schemos, ūkininkai, kurių ūkiai yra 
sertifikuoti pagal nacionalines 
aplinkosaugos sertifikavimo sistemas ir 
ūkininkai, kurių daugiau nei 70% 
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reikalavimus atitinkančios žemės užima 
pievos, turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Ekologinio 
elemento netaikymo atveju bazinės 
išmokos suma neturėtų būti mažinama;

Or. en

Pakeitimas 230
James Nicholson, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų
turėtų panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas susiejus su ekologija; 
taip visoje Sąjungoje bus remiama klimatui 
ir aplinkai naudinga žemės ūkio veikla.
Tuo tikslu valstybės narės dalį jų 
tiesioginėms išmokoms nustatytų 
nacionalinių viršutinių ribų gali panaudoti 
metinei išmokai, kuri kaip priedas prie 
bazinės išmokos būtų skiriama ūkininkams 
už veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla turėtų apimti 
paprastus, apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus 
veiksmus, kurie nėra privalomi pagal 
kompleksinės paramos taisykles, bet yra 
susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 
sėjomaina, daugiamečių pievų ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti
taikoma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
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2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Tai taip 
pat turėtų būti taikoma ir ūkininkams, 
kurie kaip kaimo plėtros aspektą 
įsipareigoja vykdyti žemės ūkio ir aplinkos 
programas arba kurie dalyvauja 
nacionalinėse pripažintos vertės aplinkai 
sertifikavimo schemose. Ūkininkai taip 
pat turėtų galėti bendradarbiauti su kitais 
gretimais ūkiais, kad jie galėtų bendrai 
įgyvendinti šiuos ekologizavimo 
reikalavimus, jiems turėtų būti leidžiama 
pasėlių įvairinimą pasiekti aprėpiant kelis 
ūkius ir užtikrinti, kad produktyvi žemės 
ūkio paskirties žemė nebūtų nenaudojama 
vien tik dėl to, kad būtų įvykdyti dirbtiniai 
tikslai;

Or. en

Pakeitimas 231
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
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nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir
laukinės faunos bei floros apsaugos ir
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Ūkiai, esantys „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB (Buveinių direktyva) ir 2009 m. 
lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/147/EB (Paukščių 
direktyva), ir ūkiai, gaunantys 
Reglamento ES Nr. (...)(DR) 29 
straipsnyje nurodytą paramą už agrarinės 
aplinkosaugos ir klimatui naudingą 
veiklą, privalo laikytis reikalavimų dėl šio 
ekologinio elemento, atsižvelgiant į 
reikalavimus dėl aplinkos apsaugos,
taikomus jų gamybos procesams.
Atsižvelgiant į pripažintą ekologinio 
ūkininkavimo sistemų naudą aplinkai, 
ūkininkai, kurie tenkina 2007 m. birželio 
28 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir 
ekologiškų produktų ženklinimo ir 
panaikinančio Reglamentą (EEB) 
Nr. 2092/91 sąlygas, turėtų pasinaudoti 
taikant ekologinį elementą teikiama nauda 
nebeturėdami vykdyti jokių kitų 
įpareigojimų. Panašiai, atsižvelgiant į 
naudą aplinkai, kurią savaime teikia tam 
tikri gamybos tipai, pvz., daugiamečiai 
pasėliai, atitinkantys bazinės išmokos 
skyrimo reikalavimus, daugiametės 
pievos, daržovės ir ryžiai, į jų elementus 
turėtų būti įtrauktas „ekologizavimo“ 
elementas nereikalaujant, kad būtų 
įvykdomi kiti įsipareigojimai. Alyvmedžiai, 
vynmedžiai ir vaismedžiai yra būdingi 
didelių regionų ekosistemoms ir prisideda 
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prie dirvožemio stabilizavimo apsaugant 
juos nuo erozijos, CO2 surinkimo ir 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos, 
kuri jokiu būdu neturėtų būti didesnė, nei 
pačios „ekologinės“ išmokos suma;

Or. es

Pagrindimas

Visi segmentai, kurie verti automatiškai gauti „ekologiškas“ išmokas dėl papildomų išlaidų, 
prarandamų pajamų ir ypatingų aplinką tausojančių auginimo sąlygų, šią išmoką turėtų gauti 
automatiškai. Turėtų būti atsižvelgiama į kai kurių pasėlių poveikį aplinkai dėl jų fitologinių 
savybių ar to, kaip jie prisideda prie kai kurių buveinių išsaugojimo ir nuobaudos turėtų būti 
apribojamos išbraukimu iš ekologinės išmokos gavėjų sąrašo.

Pakeitimas 232
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas.
Tuo tikslu valstybės narės dalį jų 
tiesioginėms išmokoms nustatytų 
nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri būtų 
skiriama ūkininkams už privalomos 
veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla turėtų apimti 
paprastus, apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus 
veiksmus, kurie nėra privalomi pagal 
kompleksinės paramos taisykles, bet yra 
susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 
sėjomaina, daugiamečių ganyklų ir pievų, 
daugiamečių augalų plotų, kuriuose 
vykdoma tinkama agronominė veikla, ir 
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pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokią veiklą turėtų vykdyti ir 
ūkininkai, kurių valdos dalis arba visa 
valda yra „Natura 2000“ vietovėse, 
kurioms taikoma 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Tai taip 
pat turėtų būti taikoma ir ūkininkams, 
kurie kaip kaimo plėtros aspektą 
įsipareigoja vykdyti žemės ūkio ir aplinkos 
programas arba kurie dalyvauja 
nacionalinėse pripažintos vertės aplinkai 
sertifikavimo schemose, taip pat 
ūkininkams, kurie laikosi aplinkosaugos 
gairių, taikomų tvarioms veiklos 
programoms bendro rinkos organizavimo 
sąlygomis ir gauna atitinkamas išmokas, 
ar kurie laikosi nacionaliniu lygiu 
patvirtintų agrarinės aplinkosaugos 
schemų;

Or. it

Pakeitimas 233
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
26 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas.
Tuo tikslu valstybės narės dalį jų 
tiesioginėms išmokoms nustatytų 
nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri būtų 
skiriama ūkininkams už privalomos 
veiklos, kuria visų pirma būtų siekiama 
klimato ir aplinkos politikos tikslų, 
vykdymą. Tokia veikla turėtų apimti 
paprastus, apibendrintus, be sutartinių 
įsipareigojimų kasmet atliekamus 
veiksmus, kurie nėra privalomi pagal 
kompleksinės paramos taisykles, bet yra 
susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui, 
sėjomaina, daugiamečių pievų ir ganyklų, 
daugiamečių augalų plotų, kuriuose 
vykdoma tinkama agronominė veikla, ir
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokią veiklą turėtų vykdyti ir 
ūkininkai, kurių valdos dalis arba visa 
valda yra „Natura 2000“ vietovėse, 
kurioms taikoma 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Tai taip 
pat turėtų būti taikoma ir ūkininkams, 
kurie kaip kaimo plėtros aspektą 
įsipareigoja vykdyti žemės ūkio ir aplinkos 
programas arba kurie dalyvauja 
nacionalinėse pripažintos vertės aplinkai 
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sertifikavimo schemose, taip pat 
ūkininkams, kurie laikosi aplinkosaugos 
gairių, taikomų tvarioms veiklos 
programoms bendro rinkos organizavimo 
sąlygomis, ar kurie laikosi nacionaliniu 
lygiu patvirtintų agrarinės aplinkosaugos 
schemų;

Or. it

Pakeitimas 234
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas ir kitos priemonės, nustatytos 
šio reglamento 29 straipsnyje, tuo pačiu 
metu tinkamai atsižvelgiant į nacionalines 
arba regionų ypatybes. Tokia veikla turėtų 
būti privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
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Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas,
ūkininkai, kurie kaip kaimo plėtros 
aspektą vykdo žemės ūkio ir aplinkos 
programas arba kurie dalyvauja 
nacionalinėse pripažintos vertės aplinkai 
sertifikavimo schemose, ir ūkininkai, 
kurių mažiausiai 50% žemės sudaro 
daugiametės pievos, turėtų pasinaudoti 
taikant ekologinį elementą teikiama nauda 
nebeturėdami vykdyti jokių kitų 
įpareigojimų. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 65 straipsniu, ekologinio 
elemento netaikymo atveju turėtų būti 
taikomos nuobaudos;

Or. de

Pakeitimas 235
Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
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panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą šių ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, ir 
ūkininkai, kurie svariai dalyvauja taikant 
agrarinės apsaugos priemones turėtų 
pasinaudoti taikant ekologinį elementą 
teikiama nauda nebeturėdami vykdyti jokių 
kitų įpareigojimų. Remiantis Reglamento
(ES) Nr. [...] [HZR] 65 straipsniu, 
ekologinio elemento netaikymo atveju 
turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. de

Pakeitimas 236
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Hannu Takkula
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas,
bei ūkininkai, įsipareigoję imtis aplinkos 
apsaugos bei kovos su klimato kaita 
priemonių pagal Reglamento (ES) Nr. 
[RDR] 29 straipsnį, turėtų pasinaudoti 
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straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

taikant ekologinį elementą teikiama nauda 
nebeturėdami vykdyti jokių kitų 
įpareigojimų. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 65 straipsniu, ekologinio 
elemento netaikymo atveju turėtų būti 
taikomos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 237
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų, 
istorinių ganyklų, daugiamečių augalų 
plotų, su sąlyga, kad būtų išsaugotos gera 
žemės agronominė būklė, ir ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių išlaikymas. Tokia 
veikla turėtų būti privaloma ir ūkininkams, 
kurių valdos dalis arba visa valda yra
„Natura 2000“ vietovėse, kurioms taikoma 
1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
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2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. it

Pakeitimas 238
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
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taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų, 
daugiamečių augalų plotų, kuriuose 
vykdoma tinkama agronominė veikla, ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 239
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas.
Tuo tikslu valstybės narės dalį jų 
tiesioginėms išmokoms nustatytų 
nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
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žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokią veiklą turėtų vykdyti ir 
ūkininkai, kurių valdos dalis arba visa 
valda yra „Natura 2000“ vietovėse, 
kurioms taikoma 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. bg

Pakeitimas 240
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas.
Tuo tikslu valstybės narės dalį jų 
tiesioginėms išmokoms nustatytų 
nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Atsižvelgiant į griežtesnius 
aplinkos apsaugos reikalavimus, kurių
turi būti laikomasi gamybos procesų metu 
valdose, kurios yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009 
m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos, taip pat 
valdose, už kurias gaunama Reglamento 
ES Nr. (...)(DR) 29 straipsnyje nurodyta 
parama už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimatui naudingą veiklą, šiose valdose 
privaloma laikytis reikalavimų dėl šio 
ekologinio elemento. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
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straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Panašiai, 
atsižvelgiant į naudą aplinkai, kurią 
savaime teikia tam tikri gamybos tipai, 
pvz., daugiamečiai pasėliai, atitinkantys 
bazinės išmokos skyrimo reikalavimus, 
daugiametės pievos, daržovės ir ryžiai, į jų 
elementus turėtų būti įtrauktas
„ekologizavimo“ elementas 
nereikalaujant, kad būtų įvykdomi bet 
kokie kiti įsipareigojimai. Alyvmedžiai, 
vynmedžiai ir vaismedžiai yra būdingi 
didelių regionų ekosistemoms ir prisideda 
prie dirvožemio stabilizavimo apsaugant 
juos nuo erozijos, CO2 surinkimo ir 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo. Tai taip pat turėtų 
būti taikoma ir ūkininkams, kurie pagal 
kaimo plėtros sistemą įsipareigoja vykdyti 
žemės ūkio ir aplinkos programas arba 
kurie dalyvauja nacionalinėse pripažintos 
vertės aplinkai sertifikavimo schemose. 
Remiantis Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
65 straipsniu, ekologinio elemento 
netaikymo atveju turėtų būti taikomos 
nuobaudos, kuri jokiu būdu neturėtų būti 
didesnė, nei pačios „ekologinės“ išmokos 
suma;

Or. es

Pakeitimas 241
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
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panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Atsižvelgiant į griežtesnius 
aplinkos apsaugos reikalavimus, kurių
turi būti laikomasi gamybos procesų metu 
valdose, kurios yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009 
m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl 
laukinių paukščių apsaugos, taip pat 
valdose, už kurias gaunama Reglamento 
ES Nr. (...)(DR) 29 straipsnyje nurodyta 
parama už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimatui naudingą veiklą, šiose valdose 
privaloma laikytis reikalavimų dėl šio 
ekologinio elemento. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Panašiai, 
atsižvelgiant į naudą aplinkai, kurią 
savaime teikia tam tikri gamybos tipai, 
pvz., daugiamečiai pasėliai, atitinkantys 
bazinės išmokos skyrimo reikalavimus, 
daugiametės pievos, daržovės ir ryžiai, į jų 
elementus turėtų būti įtrauktas 
„ekologizavimo“ elementas 
nereikalaujant, kad būtų įvykdomi bet 
kokie kiti įsipareigojimai. Alyvmedžiai, 
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vynmedžiai ir vaismedžiai yra būdingi 
didelių regionų ekosistemoms ir prisideda 
prie dirvožemio stabilizavimo apsaugant 
juos nuo erozijos, CO2 surinkimo ir 
išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekio mažinimo. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. es

Pakeitimas 242
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
atliekamus veiksmus, kurie nėra privalomi 
pagal kompleksinės paramos taisykles, bet 
yra susiję su žemės ūkiu, pavyzdžiui,
pasėlių įvairinimas, daugiamečių pievų ir 
ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas, sėjomaina, ankštiniais 
augalais paremtos sistemos, ūkiuose 
gaminamos energijos ir ūkių efektyvumo 
priemonės, vandens ir dirvožemio 
valdymas, apsauginės juostos, tikslieji 
ūkininkavimo būdai ar tvarios 
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laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

sertifikuotos schemos. Tokia veikla turėtų 
būti privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 243
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
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priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių
ganyklų ir ekologinės infrastruktūros
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Ekologinio ūkininkavimo sistemos teigiamai veikia aplinką. Nepaisant to, siekiant sumažinti 
administracinę naštą, jam neturėtų būti taikomos išimtys dėl ekologizavimo.

Pakeitimas 244
Ulrike Rodust, Brian Simpson
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri griežtai 
laikantis bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus ir be sutartinių 
įsipareigojimų atliekamus veiksmus, kurie 
nėra privalomi pagal kompleksinės 
paramos taisykles, bet yra susiję su žemės 
ūkiu, pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių 
pievų ir ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių išlaikymas. Tokia veikla turėtų 
būti privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
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Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 245
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Todėl, atsižvelgiant į 
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pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

pripažintą naudą, teikiamą aplinkai, 
šiems ūkininkams „ekologizavimo“ 
elementas turėtų būti suteikiamas 
nereikalaujant patenkinti bet kokio kito 
įsipareigojimo. Atsižvelgiant į pripažintą 
ekologinio ūkininkavimo sistemų naudą 
aplinkai, ūkininkai, kurie tenkina 2007 m. 
birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir 
ekologiškų produktų ženklinimo ir 
panaikinančio Reglamentą (EEB) 
Nr. 2092/91 sąlygas, turėtų pasinaudoti 
taikant ekologinį elementą teikiama nauda 
nebeturėdami vykdyti jokių kitų 
įpareigojimų. Remiantis Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 65 straipsniu, ekologinio 
elemento netaikymo atveju turėtų būti 
taikomos nuobaudos;

Or. pt

Pakeitimas 246
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
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taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių 
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių 
ganyklų ir ekologiniu požiūriu svarbių 
vietovių išlaikymas. Tokia veikla turėtų 
būti privaloma ir ūkininkams, kurių valdos 
dalis arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 247
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 

(26) vienas iš naujosios BŽŪP tikslų –
aplinkosauginio veiksmingumo didinimas 
tiesiogines išmokas privalomai susiejus su 
ekologija; taip visoje Sąjungoje bus 
remiama klimatui ir aplinkai naudinga 
žemės ūkio veikla. Tuo tikslu valstybės 
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narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių
išlaikymas. Tokia veikla turėtų būti 
privaloma ir ūkininkams, kurių valdos dalis 
arba visa valda yra „Natura 2000“ 
vietovėse, kurioms taikoma 1992 m. 
gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos ir 
2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

narės dalį jų tiesioginėms išmokoms 
nustatytų nacionalinių viršutinių ribų turėtų 
panaudoti metinei išmokai, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
ūkininkams už privalomos veiklos, kuria 
visų pirma būtų siekiama klimato ir 
aplinkos politikos tikslų, vykdymą. Tokia 
veikla turėtų apimti paprastus, 
apibendrintus, be sutartinių įsipareigojimų 
kasmet atliekamus veiksmus, kurie nėra 
privalomi pagal kompleksinės paramos 
taisykles, bet yra susiję su žemės ūkiu, 
pavyzdžiui, sėjomaina, daugiamečių pievų 
ir ekologinės infrastruktūros išlaikymas.
Tokia veikla turėtų būti privaloma ir 
ūkininkams, kurių valdos dalis arba visa 
valda yra „Natura 2000“ vietovėse, 
kurioms taikoma 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos, jei tokia veikla dera su minėtų 
direktyvų tikslais. Atsižvelgiant į 
pripažintą ekologinio ūkininkavimo 
sistemų naudą aplinkai, ūkininkai, kurie 
tenkina 2007 m. birželio 28 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir ekologiškų 
produktų ženklinimo ir panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 sąlygas, 
turėtų pasinaudoti taikant ekologinį 
elementą teikiama nauda nebeturėdami 
vykdyti jokių kitų įpareigojimų. Remiantis 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 65 
straipsniu, ekologinio elemento netaikymo 
atveju turėtų būti taikomos nuobaudos;

Or. en

Pakeitimas 248
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) sėjomaina yra agronominė praktika, 
duodanti daug daugiau rezultatų negu 
pasėlių įvairovė. Ji padidina dirvožemio 
derlingumą nenaudojant brangių 
dirbtinių priemonių ir mažina poreikį 
naudoti pesticidus, todėl ji taip pat teikia 
ekonominę naudą ūkininkams, kadangi ji 
mažiną jų priklausomybę nuo išorės
priemonių. Šia sėjomaina, kartu 
įtraukiant  ankštinius augalus, būtų 
teikiama nauda aplinkai, sumažinamos 
ūkininkų gamybos išlaidos ir padedama 
sumažinti ES priklausomybę nuo 
proteinų, skirtų pašarams, importo;

Or. en

Pakeitimas 249
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekiant užtikrinti, kad valstybių 
narių pasirinktos „ekologizavimo“ 
priemonės, taikomos jų teritorijoje, teiktų 
lygiavertę naudą aplinkai ir klimatui, 
valstybės narės pasirenka tris tinkamas iš 
šešių sąraše pateiktų galimų priemonių, 
nustatytų ES lygiu, ir Komisija jų 
pasirinkimą patvirtina per du mėnesius po 
to, kai jos pateikia pranešimą;

Or. en
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Pakeitimas 250
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) tikrinant atskirų valdų atitiktį 
aplinkos apsaugos reikalavimams ir 
svarstant dėl šios tiesioginių išmokų dalies 
pervedimo, reikėtų atkreipti dėmesį į 
gamintojų organizacijų ir kooperatyvų 
vykdomo bendro keleto valdų valdymo 
metodą ir skatinti šį metodą naudoti. Ši 
procedūra turi didinamąjį poveikį, kuris 
padeda pasiekti šio pagrindinio aspekto 
bendros žemės ūkio politikos tikslus;

Or. es

Pagrindimas

Ši kolektyvinio valdymo sistema padidina aplinkai ir klimatui palankių veiksmų poveikį. Ji iš 
principo taikoma pasiūlymų dėl kaimo plėtros kontekste (su aplinka susijusios išmokos), 
tačiau taip pat į ją turėtų būti atsižvelgiama tiesioginių išmokų aspektu.

Pakeitimas 251
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) parama, skiriama ankštinių 
baltyminių augalų auginimui vykdant 
sėjomainą, labai prisidedama prie 
pažangių tvarių ūkininkavimo sistemų 
plėtojimo taikant integruotą požiūrį į 
iššūkius, susijusius su klimato kaitos 
švelninimu ir biologinės įvairovės ir 
dirvožemio derlingumo žemės ūkyje 
mažėjimu. Šios srities moksliniai tyrimai, 
pagerinti mokymai ir didesnė paslaugų 
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pasiūla ūkininkams, taip pat sėklų 
suginimas, įskaitant laikymą ir vietos ir 
regioninių veislių parinkimą, yra labai 
svarbūs mažinant baltymų deficitą ES ir 
didinant ūkininkų pajamas;

Or. en

Pakeitimas 252
Ulrike Rodust, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad su pasėlių 
įvairinimo priemonės taikymu susiję 
įpareigojimai būtų taikomi proporcingai 
bei nediskriminuojant ir padėtų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir su priemonės 
taikymu susijusias taisykles;

(27) siekiant užtikrinti, kad su sėjomainos
priemonės taikymu susiję įpareigojimai 
būtų taikomi proporcingai bei 
nediskriminuojant ir padėtų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir su priemonės 
taikymu susijusias taisykles;

Or. en

Pakeitimas 253
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti, kad su pasėlių 
įvairinimo priemonės taikymu susiję 
įpareigojimai būtų taikomi proporcingai 
bei nediskriminuojant ir padėtų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir su priemonės 

(27) siekiant užtikrinti, kad su sėjomainos
priemonės taikymu susiję įpareigojimai 
būtų taikomi proporcingai bei 
nediskriminuojant ir padėtų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sąvokos „pasėlis“ apibrėžtį ir su priemonės 
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taikymu susijusias taisykles; taikymu susijusias taisykles;

Or. fr

Pakeitimas 254
James Nicholson, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos 
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 255
Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos 
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 256
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos 
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos ir 
daugiamečių pasėlių plotą, pagal Sutarties 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teisės aktus, kuriais būtų 
priimamos su priemonės taikymu 
susijusios taisyklės;

Or. it

Pakeitimas 257
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės ganyklos
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 258
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai (28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
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išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

išlaikytų nepakeistą daugiametės ganyklos
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 259
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiametės pievos
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

(28) siekiant užtikrinti, kad ūkininkai 
išlaikytų nepakeistą daugiamečių ganyklų
plotą, Komisija turėtų būti įgaliota pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti teisės aktus, 
kuriais būtų priimamos su priemonės 
taikymu susijusios taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 260
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) kiekvieno ūkio 7% ariamosios žemės 
bus naudojama tokiu būdu, kad būtų 
didinama biologinė įvairovė ir žemės ūkio 
ekosistemos veikimas ar viešųjų gėrybių 
teikimas. Elementai, kurie dažnai jau gali 
būti laikomi aplinkos priemonėmis (pvz., 
gyvatvorės, grioviai, šlapynės ir kiti 
pusiau natūralių buveinių fragmentai, 
taip pat kiti esami tinkami kraštovaizdžio 
elementai), būtų pridedami prie 
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apsauginių juostų siekiant sukurti tvaraus 
ūkininkavimo sistemų žemės ūkio ir 
ekologines sistemas. Todėl šiuo būdu nei 
„atimama žemė iš gamybos“, nei 
„atidedama nauja žemė“, tačiau šiuo 
būdu pagerinamas visos sistemos 
ilgalaikis efektyvumas;

Or. en

Pakeitimas 261
James Nicholson, Richard Ashworth, Vicky Ford, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant užtikrinti, kad ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės priemonė būtų 
įgyvendinama veiksmingai ir nuosekliai ir 
kartu būtų atsižvelgiama į valstybių narių 
specifiką, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose būtų išsamiau apibrėžti 
pagal tą priemonę nurodyti ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipai ir nustatyti 
bei apibrėžti kiti ekologiniu požiūriu 
svarbių vietovių tipai, į kuriuos būtų 
galima atsižvelgti siekiant laikytis pagal tą 
priemonę nurodyto procentinio dydžio;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 262
Richard Ashworth, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant užtikrinti, kad ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės priemonė būtų 

Išbraukta.
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įgyvendinama veiksmingai ir nuosekliai ir 
kartu būtų atsižvelgiama į valstybių narių 
specifiką, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės 
aktus, kuriuose būtų išsamiau apibrėžti 
pagal tą priemonę nurodyti ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipai ir nustatyti 
bei apibrėžti kiti ekologiniu požiūriu 
svarbių vietovių tipai, į kuriuos būtų 
galima atsižvelgti siekiant laikytis pagal tą 
priemonę nurodyto procentinio dydžio;

Or. en

Pakeitimas 263
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) siekiant užtikrinti, kad ekologiniu 
požiūriu svarbios vietovės priemonė būtų 
įgyvendinama veiksmingai ir nuosekliai ir 
kartu būtų atsižvelgiama į valstybių narių 
specifiką, Komisija turėtų būti įgaliota 
pagal Sutarties 290 straipsnį priimti teisės
aktus, kuriuose būtų išsamiau apibrėžti 
pagal tą priemonę nurodyti ekologiniu 
požiūriu svarbių vietovių tipai ir nustatyti 
bei apibrėžti kiti ekologiniu požiūriu 
svarbių vietovių tipai, į kuriuos būtų 
galima atsižvelgti siekiant laikytis pagal tą 
priemonę nurodyto procentinio dydžio;

(29) siekiant užtikrinti, kad ekologinė 
infrastruktūra būtų įgyvendinama 
veiksmingai ir nuosekliai ir kartu būtų 
atsižvelgiama į valstybių narių specifiką,
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti
suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriuose 
būtų išsamiau apibrėžti pagal tą priemonę 
nurodyti infrastruktūros tipai;

Or. en

Pakeitimas 264
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) siekiant skatinti biologinę įvairovę, 
aplinkos apsaugą ir žemės ūkio 
produktyvumą, bus sukurta speciali 
schema, taikoma šiose srityse aktyviai 
veikiantiems sektoriams. Pirmenybė 
turėtų būti teikiama bitininkystei, todėl 
turėtų būti teikiama tiesioginė parama už 
registruotų gamintojų laikomas bičių 
šeimas. Turi būti atsižvelgiama į tai, kad 
turi būti skiriamas finansavimas 
apdulkinimui;

Or. bg

Pakeitimas 265
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) siekiant pagerinti aplinką, kovoti su 
klimato kaita ir pagerinti agronomines 
sąlygas Komisija nedelsdama pateiks 
strateginį planą dėl augalinių baltymų 
tiekimo, kuriuo taip pat bus padedama ES 
sumažinti didelę jos priklausomybę nuo 
išorės tiekimo šaltinių. Šiame plane turėtų 
būti nustatyta, kad pagal bendrą žemės 
ūkio politika būtų auginama daugiau 
aliejinių kultūrų ir ankštinių augalų, ir 
juo turėtų būti skatinami tinkamų ir 
produktyvių veislių agronomijos 
moksliniai tyrimai;

Or. fr

Pakeitimas 266
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) siekiant užtikrinti, kad maistinių 
medžiagų valdymo planuose būtų 
pateikiami visi duomenis apie ūkininkų 
naudojamas maistines medžiagas ir trąšas 
bei užtikrinamas jų naudojimo 
optimizavimas, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti aktus, kuriais būtų priimamos 
tolesnės taisyklės dėl priemonės taikymo;

Or. en

Pakeitimas 267
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) siekiant užtikrinti, kad efektyvaus 
energijos vartojimo planais būtų 
užtikrinamas ūkininkų energijos 
vartojimo optimizavimas ir mažinamas 
iškastinio kuro naudojimas ūkiuose, pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų 
priimamos tolesnės taisyklės dėl 
priemonės taikymo;

Or. en

Pakeitimas 268
George Lyon, Britta Reimers, Marit Paulsen, Phil Bennion, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29c) siekiant užtikrinti, kad būtų 
naudojama žieminė dirvožemio danga, 
didinant šios priemonės teikiamą naudą 
aplinkai ir klimatui, valstybės narės turėtų 
nustatyti jų teritorijai labiausiai tinkamas 
datas, kuriomis turi ši danga turi būti 
pradedama ir baigiama naudoti, ir pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kuriais būtų 
priimamos tolesnės taisyklės dėl 
priemonės taikymo;

Or. en

Pakeitimas 269
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant skatinti tvarų žemės ūkio 
vystymą vietovėse, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, valstybėms narėms 
reikėtų sudaryti sąlygas dalį jų 
tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų panaudoti 
metinei išmokai už plotą, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama visiems tokiose vietovėse veiklą 
vykdantiems ūkininkams. Minėta išmoka 
neturėtų pakeisti pagal kaimo plėtros 
programas teikiamos paramos ir neturėtų 
būti skiriama ūkininkams, vykdantiems 
veiklą vietovėse, nustatytose pagal 
2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 

Išbraukta.
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paramos kaimo plėtrai, tačiau 
nenustatytose pagal […] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. […]dėl paramos kaimo plėtrai, 
teikiamos Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis [RDR] 
46 straipsnio 1 dalį;

Or. en

Pakeitimas 270
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) siekiant skatinti tvarų žemės ūkio 
vystymą vietovėse, kuriose esama gamtinių 
kliūčių, valstybėms narėms reikėtų sudaryti 
sąlygas dalį jų tiesioginėms išmokoms 
taikomų nacionalinių viršutinių ribų 
panaudoti metinei išmokai už plotą, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama visiems tokiose vietovėse veiklą 
vykdantiems ūkininkams. Minėta išmoka 
neturėtų pakeisti pagal kaimo plėtros 
programas teikiamos paramos ir neturėtų 
būti skiriama ūkininkams, vykdantiems 
veiklą vietovėse, nustatytose pagal 2005 m. 
rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos 
kaimo plėtrai, tačiau nenustatytose pagal 
[…] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. […]dėl paramos 
kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
lėšomis [RDR] 46 straipsnio 1 dalį;

(30) siekiant skatinti tvarų žemės ūkio 
vystymą vietovėse, kuriose esama gamtinių 
kliūčių, ir apleistose vietovėse, valstybėms 
narėms reikėtų sudaryti sąlygas dalį jų 
tiesioginėms išmokoms taikomų 
nacionalinių viršutinių ribų panaudoti 
metinei išmokai, paremtą naujais 
kriterijais, pvz., bendra produkcija, kurią 
galima parduoti, pridėtine verte ar 
įdarbintų darbuotojų skaičiumi, kuri kaip 
priedas prie bazinės išmokos būtų skiriama 
visiems tokiose vietovėse veiklą 
vykdantiems ūkininkams. Minėta išmoka 
neturėtų pakeisti pagal kaimo plėtros 
programas teikiamos paramos ir neturėtų 
būti skiriama ūkininkams, vykdantiems 
veiklą vietovėse, nustatytose pagal 2005 m. 
rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos 
kaimo plėtrai, tačiau nenustatytose pagal 
[…] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. […]dėl paramos 
kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) 
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lėšomis [RDR] 46 straipsnio 1 dalį;

Or. it

Pakeitimas 271
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas.
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, reikėtų numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų 
pajamoms. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 
išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas.
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, valstybė narė gali numatyti paramą 
žemės ūkio veiklą pradedančių jaunųjų 
ūkininkų pajamoms. Valstybės narės gali
dalį jų tiesioginėms išmokoms taikomos 
nacionalinių viršutinių ribų panaudoti 
metinei išmokai už plotą, kuri kaip priedas 
prie bazinės išmokos būtų skiriama 
jauniesiems ūkininkams. Tokia išmoka 
turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

Or. en

Pakeitimas 272
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas.
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, reikėtų numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų 
pajamoms. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 
išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai galima atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas.
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, galima numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų
pajamoms. Valstybėms narėms reikėtų 
leisti dalį jų tiesioginėms išmokoms 
taikomos nacionalinių viršutinių ribų 
panaudoti metinei išmokai už plotą, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio priemonės susiję su jaunaisiais ūkininkais ir yra veiksmingas būdas paremti 
ir paskatinti naujus sektoriaus dalyvius, todėl pirmojo ramsčio priemonės valstybėms narėms 
turi būti taikomos savanorišku pagrindu.

Pakeitimas 273
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 

(31) atsižvelgiant į tai, kad tik 6% ES 
ūkininkų yra jaunesni nei 35 metų 
amžiaus, o apie 80% yra vyresni nei 55 
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ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas.
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, reikėtų numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų
pajamoms. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 
išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos
būtų skiriama jauniesiems ūkininkams.
Tokia išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau 
kaip penkerius metus, nes ji turėtų būti 
skiriama tik pradiniu veiklos vykdymo 
laikotarpiu ir netapti veiklos pagalba;

metų amžiaus, turi vykti socialiniu 
požiūriu tvarus atsinaujinimas. 
Paskirstant ir tikslingai teikiant tiesiogines 
išmokas reikėtų atsižvelgti į jaunųjų 
ūkininkų ar žemės ūkio verslą 
pradedančių naujų sektoriaus dalyvių 
žemės ūkio sektoriuje kuriamą ir vystomą 
naują ekonominę veiklą. Teikiant šias 
išmokas taip pat turėtų būti leidžiama 
bendradarbiauti vyresniems ir 
jaunesniems ūkininkams, skatinant 
socialiniu požiūriu tvarų vystymąsi kaimo 
vietovėse. Naujiems ūkininkams pradinis 
finansavimas yra labai svarbus pradedant 
veiklą. Todėl investavimo subsidija už 
pirmuosius metus turėtų siekti bent 50% 
visam laikotarpiui numatyto biudžeto. 
Nauji sektoriaus dalyviai turėtų būti 
fiziniai ar juridiniai asmenys, taip pat 
asmenys, pradedantys savo verslą 
kooperatyve su kitais ūkiais. Šie pokyčiai 
yra būtini Sąjungos žemės ūkio sektoriaus 
konkurencingumui, todėl siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas jauniesiems 
ūkininkams ir naujiems sektoriaus 
dalyviams pradžioje įsikurti, o įsikūrus 
struktūriškai pertvarkyti savo valdas, 
reikėtų numatyti paramą žemės ūkio veiklą 
pradedančių asmenų pajamoms.
Valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos dalį jų tiesioginėms išmokoms 
taikomos nacionalinių viršutinių ribų 
panaudoti metinei išmokai už plotą, kuri
būtų skiriama kaip priedas prie bazinės 
išmokos. Tokia išmoka turėtų būti teikiama 
ne ilgiau kaip penkerius metus, nes ji turėtų 
būti skiriama tik pradiniu veiklos vykdymo 
laikotarpiu ir netapti veiklos pagalba;

Or. en

Pakeitimas 274
Mairead McGuinness, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Mariya Gabriel, Elisabeth 
Jeggle, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Astrid Lulling, Esther de 
Lange, Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti 
paskirstant ir tikslingai teikiant 
tiesiogines išmokas. Šie pokyčiai yra 
būtini Sąjungos žemės ūkio sektoriaus 
konkurencingumui, todėl siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas jauniesiems 
ūkininkams pradžioje įsikurti, o įsikūrus 
struktūriškai pertvarkyti savo valdas, 
reikėtų numatyti paramą žemės ūkio 
veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų 
pajamoms. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 
išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

(31) siekiant įveikti kartų kaitos žemės 
ūkio sektoriuje, kuriame dirba tik 7% 
jaunesnių nei 35 metų amžiaus ūkininkų, 
iššūkį, reikėtų numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų 
pajamoms, siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas jauniesiems ūkininkams pradžioje 
įsikurti, o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti 
savo valdas. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 
išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

Or. en

Pakeitimas 275
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas.
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 

(31) jaunųjų ūkininkų ir kitų naujų 
sektoriaus dalyvių žemės ūkio sektoriuje 
kuriamai ir vystomai naujai ekonominei 
veiklai reikalingi finansiniai ištekliai; į tai 
reikėtų atsižvelgti paskirstant ir tikslingai 
teikiant tiesiogines išmokas. Šie pokyčiai 
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ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, reikėtų numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų 
pajamoms. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 
išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

yra būtini Sąjungos žemės ūkio sektoriaus 
konkurencingumui, todėl siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas jauniesiems 
ūkininkams ir naujiems sektoriaus 
dalyviams pradžioje įsikurti, o įsikūrus 
struktūriškai pertvarkyti savo valdas, 
reikėtų numatyti paramą žemės ūkio veiklą 
pradedančių jaunųjų ūkininkų ir naujų 
sektoriaus dalyvių pajamoms. Valstybėms 
narėms turėtų būti sudarytos sąlygos dalį jų 
tiesioginėms išmokoms taikomos 
nacionalinių viršutinių ribų panaudoti 
metinei išmokai už plotą, kuri kaip priedas 
prie bazinės išmokos būtų skiriama 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
sektoriaus dalyviams. Tokia išmoka turėtų 
būti teikiama ne ilgiau kaip penkerius 
metus, nes ji turėtų būti skiriama tik 
pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

Or. en

Pakeitimas 276
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas.
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, reikėtų numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų 
pajamoms. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 

(31) jaunųjų ūkininkų ir naujų sektoriaus 
dalyvių žemės ūkio sektoriuje kuriamai ir 
vystomai naujai ekonominei veiklai 
reikalingi finansiniai ištekliai; į tai reikėtų 
atsižvelgti paskirstant ir tikslingai teikiant 
tiesiogines išmokas. Šie pokyčiai yra būtini 
Sąjungos žemės ūkio sektoriaus 
konkurencingumui, todėl siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas jauniesiems 
ūkininkams ir naujiems sektoriaus 
dalyviams pradžioje įsikurti, o įsikūrus 
struktūriškai pertvarkyti savo valdas, 
reikėtų numatyti paramą žemės ūkio veiklą 
pradedančių jaunųjų ūkininkų ir naujų 
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išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

sektoriaus dalyvių pajamoms. Valstybėms 
narėms turėtų būti sudarytos sąlygos dalį jų 
tiesioginėms išmokoms taikomos 
nacionalinių viršutinių ribų panaudoti 
metinei išmokai už plotą, kuri kaip priedas 
prie bazinės išmokos būtų skiriama 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
sektoriaus dalyviams. Tokia išmoka turėtų 
būti teikiama ne ilgiau kaip penkerius 
metus, nes ji turėtų būti skiriama tik 
pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

Or. en

Pakeitimas 277
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
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas.
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, reikėtų numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų 
pajamoms. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 
išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 

(31) moterų ir jaunųjų ūkininkų žemės 
ūkio sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas.
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas
moterims ir jauniesiems ūkininkams 
pradžioje įsikurti, o įsikūrus struktūriškai 
pertvarkyti savo valdas, reikėtų numatyti 
paramą žemės ūkio veiklą pradedančių
moterų ir jaunųjų ūkininkų pajamoms.
Valstybėms narėms turėtų būti sudarytos 
sąlygos dalį jų tiesioginėms išmokoms 
taikomos nacionalinių viršutinių ribų 
panaudoti metinei išmokai už plotą, kuri 
kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama penkerius 
metus, nes ji turėtų būti skiriama tik 
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netapti veiklos pagalba; pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

Or. it

Pakeitimas 278
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas. 
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, reikėtų numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų 
pajamoms. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 
išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba;

(31) jaunųjų ūkininkų žemės ūkio 
sektoriuje kuriamai ir vystomai naujai 
ekonominei veiklai reikalingi finansiniai 
ištekliai; į tai reikėtų atsižvelgti paskirstant 
ir tikslingai teikiant tiesiogines išmokas. 
Šie pokyčiai yra būtini Sąjungos žemės 
ūkio sektoriaus konkurencingumui, todėl 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas 
jauniesiems ūkininkams pradžioje įsikurti, 
o įsikūrus struktūriškai pertvarkyti savo 
valdas, reikėtų numatyti paramą žemės 
ūkio veiklą pradedančių jaunųjų ūkininkų 
pajamoms. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudarytos sąlygos dalį jų tiesioginėms 
išmokoms taikomos nacionalinių viršutinių 
ribų panaudoti metinei išmokai už plotą, 
kuri kaip priedas prie bazinės išmokos būtų 
skiriama jauniesiems ūkininkams. Tokia 
išmoka turėtų būti teikiama ne ilgiau kaip 
penkerius metus, nes ji turėtų būti skiriama 
tik pradiniu veiklos vykdymo laikotarpiu ir 
netapti veiklos pagalba. Mano, kad 
moterims, kurios žemės ūkio sektoriuje 
sudaro didelę dalį darbo jėgos, turėtų būti 
siūlomos specialios mokymų programos ir 
įsikūrimo pašalpos;

Or. ro

Pakeitimas 279
Martin Häusling
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) kartų kaita ateityje vyktų sėkmingai 
tik tuomet, jei moterims ir vyrams būtų 
suteiktos vienodos teisės ir galimybės, 
įskaitant individualias socialinės 
apsaugos schemas, švietimą, gebėjimų 
kūrimą ir dalyvavimą sprendimų 
priėmimo procese. Kartų kaitai taip pat 
būtina, kad būtų aktyviai išsaugomi ir 
plėtojami kultūriniai, socialiniai ir 
laisvalaikio aspektai, dėl kurių gyvenimas 
ūkyje ir kaimo bendruomenėse tampa 
patrauklus;

Or. en

Pakeitimas 280
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) bendra žemės ūkio politika turėtų 
būti pradedama pripažinti moterų darbą, 
kurį jos atlieka kaimo vietovėse, ir 
tiesioginį jų indėlį į mažų ūkių ir šeimos 
ūkių ekonominei pusiausvyrą darbu, 
kurio negalima nustatyti statistiškai ir 
kuris nepripažįstamas užimtumo aspektu, 
todėl už jį negaunama jokių pasyvių 
išmokų. Tiesioginių išmokų schemos yra 
tinkama priemonė tam kad būtų 
skatinama moteris įtraukti į oficialius 
ekonomikos, užimtumo ir socialinius 
duomenis. Šios lėšos būtų naudojamos, 
kai tinkama, skatinti bendrai valdų 
nuosavybei ar moterų darbui, kurį jos 
dirba šeimos ūkiuose, įteisinti;
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Or. es

Pagrindimas

Europoje 42% iš 26,7 mln. žmonių, kurie reguliariai dirba žemės ūkyje, yra moterys, tačiau 
moterys vadovauja tik kas penktam ūkiui. Manoma, kad darbas, kurį atlieka apie 20 mln. 
Europos piliečių yra neįtrauktas į užimtumo, ekonomikos ir statistinius duomenis.

Pakeitimas 281
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
31 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31c) įgyvendinti pirmiau minėtus tikslus 
padeda 2010 m. liepos 7 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į 
savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris 
principo taikymo, išdėstytos nuostatos, 
tačiau, kita vertus, tam trukdo tai, kad 
trūksta patikimų objektyvių duomenų, 
kurie padėtų parengti pagrįstą biudžeto 
sąmatą. Todėl šį bendrą principą reikėtų 
įtraukti į šį reglamentą ir pateikti siūlomu 
šių duomenų pateikimo terminus, skiriant 
specifinius išmokų mechanizmus, skirtus 
moterų darbui kaimo vietovėse pabrėžti ir 
pripažinti. Laikantis BŽŪP ramsčių 
metodo, tiesioginės išmokos turėtų būti 
skiriamos šių struktūrinių aspektų 
pripažinimui, o į EŽŪFKP turėtų būti 
įtrauktos konkretesnės priemonės, 
kuriomis būtų siekiama skatinti, pripažinti 
ir finansuoti moterų indėlį sprendžiant 
tokius klausimus, kaip, pvz., įvairinimas, 
paslaugų teikimas, inovacijos ir jų 
bendras indėlis išlaikant kaimo 
bendruomenių gyvybingumą. 
Analogiškai, atskiri bendradarbiavimo 
tinklai turi būti skatinami pagal 
EŽŪFKP, laikantis pasiūlymų, pateiktų 
pasiūlyme dėl Europos Parlamento 
rezoliucijos 2010/2054(INI) dėl moterų 
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vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse;

Or. es

Pagrindimas

The lack of visibility concerning work carried out by women in rural areas makes it essential 
to have data to allow effective budgeting of the financial needs required to promote joint 
ownership and the regularisation of labour input and the possibility of recognising the social 
rights of women in rural areas. Such data are currently disaggregated or non-existent. The 
only serious way of incorporating a structural mechanism in the CAP to solve this problem is 
to propose a deadline for obtaining these data and to call on the Commission to submit a 
supplementary proposal to this reform within the 2013-2020 period of validity.

Pakeitimas 282
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) siekiant užtikrinti paramos gavėjų 
teisių apsaugą ir išvengti jų 
diskriminavimo, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sąlygas, kuriomis galėtų būti laikoma, kad 
juridinis asmuo atitinka išmokos 
jauniesiems ūkininkams gavimo sąlygas, 
visų pirma susijusias su amžiaus ribos 
taikymu vienam ar keliems juridinio 
asmens veikloje dalyvaujantiems fiziniams 
asmenims;

(32) siekiant užtikrinti paramos gavėjų 
teisių apsaugą ir išvengti jų 
diskriminavimo, Komisija turėtų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teisės aktus, kuriuose nustatytų 
sąlygas, kuriomis galėtų būti laikoma, kad 
juridinis asmuo atitinka išmokos 
jauniesiems ūkininkams ar naujiems 
sektoriaus dalyviams gavimo sąlygas;

Or. en


