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Pakeitimas 1397
Giancarlo Scottà, 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
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už žemės 
ūkio naudmenų hektarą siekiant 
kompensuoti dėl kliūčių, turinčių poveikį 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už 
naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarą 
siekiant kompensuoti dėl kliūčių, turinčių 
poveikį atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas, ir vengti rizikos, kad tos 
vietovės būtų apleistos dėl jų mažo 
derlingumo.

Or. it

Pakeitimas 1398
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už žemės 
ūkio naudmenų hektarą siekiant 
kompensuoti dėl kliūčių, turinčių poveikį 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, ypač didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimo sistemos, 
įsikūrusiems ūkininkams skiriamos kasmet 
už naudojamų žemės ūkio naudmenų 
hektarą siekiant kompensuoti dėl kliūčių, 
turinčių poveikį atitinkamos vietovės 
žemės ūkio produkcijai, ūkininkų patirtas 
sąnaudas ir prarastas pajamas.

Or. en
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Pakeitimas 1399
Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už žemės 
ūkio naudmenų hektarą siekiant 
kompensuoti dėl kliūčių, turinčių poveikį 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, pavyzdžiui, 
mažas dirvožemio derlingumas arba 
prastos klimato sąlygos, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už 
naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarą 
siekiant kompensuoti dėl kliūčių, turinčių 
poveikį atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

Or. en

Pakeitimas 1400
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už žemės 
ūkio naudmenų hektarą siekiant 
kompensuoti dėl kliūčių, turinčių poveikį 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už 
naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarą 
siekiant kompensuoti dėl kliūčių, turinčių 
poveikį atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas ar jų dalį.

Or. en

Pakeitimas 1401
Diane Dodds, James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už žemės 
ūkio naudmenų hektarą siekiant 
kompensuoti dėl kliūčių, turinčių poveikį 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už 
naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarą 
siekiant kompensuoti dėl kliūčių, turinčių 
poveikį atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas ar jų dalį.

Or. en

Pakeitimas 1402
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už žemės 
ūkio naudmenų hektarą siekiant 
kompensuoti dėl kliūčių, turinčių poveikį 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už 
naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarą 
siekiant kompensuoti dėl kliūčių, turinčių 
poveikį atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas ar jų dalį.

Or. en

Pakeitimas 1403
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių Išmokos vietovėse, kuriose esama gamtinių 
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ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už žemės 
ūkio naudmenų hektarą siekiant 
kompensuoti dėl kliūčių, turinčių poveikį 
atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas.

ar kitų specifinių kliūčių, įsikūrusiems 
ūkininkams skiriamos kasmet už 
naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarą 
siekiant kompensuoti dėl kliūčių, turinčių 
poveikį atitinkamos vietovės žemės ūkio 
produkcijai, ūkininkų patirtas sąnaudas ir 
prarastas pajamas ar jų dalį.

Or. en

Pakeitimas 1404
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos sąnaudos ir prarastos 
pajamos apskaičiuojamos lyginant su 
vietovėmis, kuriose nėra gamtinių ar kitų 
specifinių kliūčių, atsižvelgiant į pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 3 skyrių skiriamas 
išmokas.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1405
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių, atsižvelgiant į pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 3 
skyrių skiriamas išmokas.

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių.

Or. it



AM\909514LT.doc 7/172 PE494.480v01-00

LT

Pakeitimas 1406
Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių, atsižvelgiant į pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 3 
skyrių skiriamas išmokas.

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių.

Or. it

Pakeitimas 1407
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių, atsižvelgiant į pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 3 
skyrių skiriamas išmokas.

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių.

Or. fr

Pakeitimas 1408
Herbert Dorfmann, Elisabeth Köstinger, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių, atsižvelgiant į pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 3 
skyrių skiriamas išmokas.

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių.

Or. de

Pakeitimas 1409
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių, atsižvelgiant į pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 3 
skyrių skiriamas išmokas.

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių, atsižvelgiant į pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 3 
skyrių skiriamas išmokas.

Išmokos deramai diferencijuojamos, 
atsižvelgiant į:
– regiono padėtį ir jo plėtros tikslus,
– nuolatinės gamtinės kliūties, darančios 
įtaką ūkininkavimui, mastą,
– gamybos rūšį ir prireikus į ekonominę 
valdos struktūrą.

Or. de

Pagrindimas

Įvairių formų gamybos ūkiai taip pat turi įvairių sudėtingų gamybos valdymo išlaidų ir 
sąnaudų, ir tai turi būti pripažinta.
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Pakeitimas 1410
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Herbert Dorfmann, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nustatytas išmokų dydis yra tarp 
mažiausios ir didžiausios I priede nustatytų 
sumų/ Išmokų dydis nustatomas laikantis 
mažiausios ir didžiausios I priede nustatytų 
sumų?.

3. Nustatytas išmokų dydis yra tarp 
mažiausios ir didžiausios I priede nustatytų 
sumų/ Išmokų dydis nustatomas laikantis 
mažiausios ir didžiausios I priede nustatytų 
sumų?.

Kompensacinės išmokos, didesnės už 
priede nustatytą maksimalų dydį, gali būti 
skiriamos tuo atveju, jeigu visų 
atitinkamo programavimo lygiu skiriamų 
kompensacinių išmokų sumos vidurkis ne 
didesnis už maksimalų kompensuojamų 
išmokų dydį.

Or. de

Pagrindimas

Įvairių formų gamybos ūkiai tokiose vietovėse taip pat turi įvairių sudėtingų išlaidų ir 
sąnaudų. Todėl gamybos tiekimas turi būti taikomas ne tik ariamajai žemei.

Pakeitimas 1411
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės numato, kad išmokos 
būtų proporcingai mažinamos iki ribos, 
vienai vietovės valdai nustatytinos 
programoje.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Valdos dydis nėra veiksnys, kuriuo remiantis nustatoma, ar suteikiama kompensacinė išmoka.

Pakeitimas 1412
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės numato, kad išmokos 
būtų proporcingai mažinamos iki ribos, 
vienai vietovės valdai nustatytinos 
programoje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1413
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės numato, kad išmokos 
būtų proporcingai mažinamos iki ribos, 
vienai vietovės valdai nustatytinos 
programoje.

4. Valstybės narės gali numatyti, kad 
išmokos būtų proporcingai mažinamos iki 
ribos, vienai vietovės valdai nustatytinos 
programoje.

Or. en

Pakeitimas 1414
James Nicholson, Anthea McIntyre, Kay Swinburne, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
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priemonę gali skirti 2014–2017 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2014 m., kuriais mokama 
80 proc. 2013 m. mokėtos išmokos, iki 
2017 m., kuriais mokama 20 proc. tos 
išmokos.

priemonę gali skirti 2016–2019 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos vėliausiai iki 2019 m. gruodžio 
31 d. Bendra mažinamų išmokų suma bet 
kuriam ūkininkui neviršija 200 proc.
2013 m. tam ūkininkui mokėtos išmokos.

Or. en

Pakeitimas 1415
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m.
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2014 m., kuriais mokama 
80 proc. 2013 m. mokėtos išmokos, iki 
2017 m., kuriais mokama 20 proc. tos 
išmokos.

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2016–2019 m.
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos vėliausiai iki 2019 m. gruodžio 
31 d. Bendra mažinamų išmokų suma bet 
kuriam ūkininkui neviršija 200 proc.
2013 m. tam ūkininkui mokėtos išmokos.

Or. en

Pakeitimas 1416
Martina Anderson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų 
nustatymo jų nebeatitinka. Šios išmokos 
proporcingai mažinamos nuo 2014 m., 
kuriais mokama 80 proc. 2013 m. mokėtos 
išmokos, iki 2017 m., kuriais mokama 
20 proc. tos išmokos.

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 46
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų 
nustatymo jų nebeatitinka. Šios išmokos 
proporcingai mažinamos nuo 2014 m.
vėliausiai iki 2019 m. gruodžio 31 d. 
Bendra mažinamų išmokų suma bet 
kuriam ūkininkui neviršija 200 proc.
2013 m. tam ūkininkui mokėtos išmokos.

Or. en

Pakeitimas 1417
Katarína Neveďalová

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2014 m., kuriais mokama 
80 proc. 2013 m. mokėtos išmokos, iki 
2017 m., kuriais mokama 20 proc. tos 
išmokos.

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2020 m.
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2014 m., kuriais mokama 
80 proc. 2013 m. mokėtos išmokos, iki 
2020 m., kuriais mokama 20 proc. tos 
išmokos.

Or. sk
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Pakeitimas 1418
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų 
nustatymo jų nebeatitinka. Šios išmokos 
proporcingai mažinamos nuo 2014 m., 
kuriais mokama 80 proc. 2013 m. mokėtos 
išmokos, iki 2017 m., kuriais mokama 
20 proc. tos išmokos.

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2019 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 46
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų 
nustatymo jų nebeatitinka. Šios išmokos 
proporcingai mažinamos nuo 2015 m., 
kuriais mokama 80 proc. 2013 m. mokėtos 
išmokos, iki 2019 m., kuriais mokama 
20 proc. tos išmokos.

Or. en

Pakeitimas 1419
Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2014 m., kuriais mokama 
80 proc. 2013 m. mokėtos išmokos, iki
2017 m., kuriais mokama 20 proc. tos 
išmokos.

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2019 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2015 m., kuriais mokama 
80 proc. 2013 m. mokėtos išmokos, iki
2019 m., kuriais mokama 20 proc. tos 
išmokos.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiama atidėti išmokų mažinimo pradžią, kol bus prieinami visi atitinkamų ribų nustatymo 
duomenys ir skirti ilgesnį mokėjimo laikotarpį mažinamiems mokėjimams.

Pakeitimas 1420
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2014 m., kuriais mokama 
80 proc. 2013 m. mokėtos išmokos, iki 
2017 m., kuriais mokama 20 proc. tos 
išmokos.

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal Reglamento
(EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto 
ii papunktį reikalavimus, tačiau po 33 
straipsnio 3 dalyje nurodyto ribų nustatymo 
jų nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2014 m., kuriais mokama 
80 proc. 2007–2011 m. mokėtos išmokos
vidurkio, iki 2017 m., kuriais mokama 
20 proc. tos išmokos.

Or. de

Pakeitimas 1421
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių, kurios iki 2014 m. 
sausio 1 d. nebaigė nustatyti ribų, kaip 
nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje, 
ūkininkams, kurie gauna išmokas už 

Išbraukta.



AM\909514LT.doc 15/172 PE494.480v01-00

LT

vietoves, 2007–2013 m. laikotarpiu 
atitikusias tokių išmokų skyrimo 
reikalavimus, taikoma 5 dalis. Baigus 
nustatyti ribas, vietovėse, kurios ir toliau 
atitinka išmokų pagal šią priemonę 
skyrimo reikalavimus, įsikūrę ūkininkai 
gauna viso dydžio išmokas. Vietovėse, 
kurios nebeatitinka išmokų skyrimo 
kriterijų, įsikūrę ūkininkai toliau gauna 
išmokas pagal 5 dalį.

Or. de

Pakeitimas 1422
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių, kurios iki 2014 m. 
sausio 1 d. nebaigė nustatyti ribų, kaip 
nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje,
ūkininkams, kurie gauna išmokas už 
vietoves, 2007–2013 m. laikotarpiu 
atitikusias tokių išmokų skyrimo 
reikalavimus, taikoma 5 dalis. Baigus 
nustatyti ribas, vietovėse, kurios ir toliau 
atitinka išmokų pagal šią priemonę 
skyrimo reikalavimus, įsikūrę ūkininkai 
gauna viso dydžio išmokas. Vietovėse, 
kurios nebeatitinka išmokų skyrimo 
kriterijų, įsikūrę ūkininkai toliau gauna 
išmokas pagal 5 dalį.

6. Valstybės narės baigia nustatyti ribas, 
kaip nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje,
vėliausiai iki šio reglamento įsigaliojimo 
dienos. Vietovėse, kurios nebeatitinka 
išmokų skyrimo kriterijų, įsikūrę ūkininkai 
toliau gauna išmokas pagal 5 dalį.

Or. ro

Pakeitimas 1423
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių, kurios iki 2014 m.
sausio 1 d. nebaigė nustatyti ribų, kaip 
nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje, 
ūkininkams, kurie gauna išmokas už 
vietoves, 2007–2013 m. laikotarpiu 
atitikusias tokių išmokų skyrimo 
reikalavimus, taikoma 5 dalis. Baigus 
nustatyti ribas, vietovėse, kurios ir toliau 
atitinka išmokų pagal šią priemonę 
skyrimo reikalavimus, įsikūrę ūkininkai 
gauna viso dydžio išmokas. Vietovėse, 
kurios nebeatitinka išmokų skyrimo 
kriterijų, įsikūrę ūkininkai toliau gauna 
išmokas pagal 5 dalį.

6. Valstybių narių, kurios iki 2016 m.
sausio 1 d. nebaigė nustatyti ribų, kaip 
nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje, 
ūkininkams, kurie gauna išmokas už 
vietoves, 2007–2013 m. laikotarpiu 
atitikusias tokių išmokų skyrimo 
reikalavimus, taikoma 5 dalis. Baigus 
nustatyti ribas, vietovėse, kurios ir toliau 
atitinka išmokų pagal šią priemonę 
skyrimo reikalavimus, įsikūrę ūkininkai 
gauna viso dydžio išmokas. Vietovėse,
kurios nebeatitinka išmokų skyrimo 
kriterijų, įsikūrę ūkininkai toliau gauna 
išmokas pagal 5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 1424
James Nicholson, Anthea McIntyre, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Komisija iki 2015 m. pateikia atskirą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
privalomų biofizinių kriterijų ir atitinkamų ribinių verčių, pagal kurias ateityje būtų 
nustatomos vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių, ribos.

Pakeitimas 1425
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1426
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ne kalnų vietovės, kuriose esama 
didelių gamtinių kliūčių, ir

(b) ne kalnų vietovės, kuriose esama 
didelių gamtinių ar demografinių kliūčių, 
ir

Or. es

Pagrindimas

Gyventojų skaičiaus mažėjimas yra nepaprastai svarbi problema kaimo vietovėse. Todėl 
turėtų būti įtrauktas gyventojų tankumo parametras siekiant suklasifikuoti vietoves, kurios 
dabar yra nepalankioje padėtyje dėl gyventojų mažėjimo.

Pakeitimas 1427
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kitos vietovės, kurioms turi poveikio 
specifinės kliūtys.

(c) kitos vietovės, kurioms turi poveikio 
specifinės kliūtys, ypač didelės gamtinės 
vertės ūkių sistemos.

Or. pl

Pagrindimas

Kaip ir kalnų vietovės, taip ir vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių, ypatingas dėmesys 
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turi būti skiriamas didelės gamtinės vertės vietovėms. Pajamos iš ūkininkavimo šiose srityse 
paprastai yra mažos, o tai reiškia, kad ūkininkavimas intensyvėja. Tai daro neigiamą poveikį 
gamtos aplinkai ir kraštovaizdžiui, dėl kurių tos vietovės yra tokios ypatingos.

Pakeitimas 1428
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
sistemos.

Or. en

Pakeitimas 1429
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
jose turi būti smarkiai apribotos 
galimybės naudoti žemę ir labai 
padidėjusios gamybos sąnaudos dėl:

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus,
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai. Turi būti 
taikomi ne tik II priede nurodyti 
biofiziniai kriterijai, tačiau ir kiti 
moksliškai pagrįsti kliūčių nustatymo 
kriterijai.

Or. en
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Pakeitimas 1430
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
jose turi būti smarkiai apribotos galimybės 
naudoti žemę ir labai padidėjusios 
gamybos sąnaudos dėl:

Kad kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
jose turi būti smarkiai apribotos galimybės 
naudoti žemę, ji turi būti mažo derlingumo
ir labai padidėjusios gamybos sąnaudos 
dėl:

Or. it

Pakeitimas 1431
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) blogas prieinamumas.

Or. ro

Pakeitimas 1432
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) yra mažas gyventojų tankumas;

Or. ro
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Pakeitimas 1433
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti pagal 32 straipsnį ne 
kalnų vietovėms, kuriose esama didelių 
gamtinių kliūčių ir kurios 2007–2013 m. 
programos planavimo laikotarpiu atitiko 
paramos skyrimo pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto ii 
papunktį reikalavimus.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia naują pasiūlymą dėl kriterijų, 
skirtų vietovių, kuriose esama kitų 
kliūčių, riboms nustatyti, remdamasi 
2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento 
rezoliucija (2009/2156(INI)). 
Kriterijai, skirti apibrėžti ne kalnų 
vietoves, kuriose esama didelių gamtinių 
kliūčių, turėtų būti grindžiami patikima 
moksline informacija, jais turėtų būti 
atsižvelgiama į konkrečias savybes ir 
plėtros tikslus regionuose ir turėtų būti 
specialiai priderinti prie tam regionui 
būdingų gamtinių sunkumų ir jame 
esančių valdų gamybos ir (arba) 
ekonomikos struktūros. 

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių, nustatymo turėtų būti 
atmestas. Komisija turėtų parengti naują pasiūlymą, nepriklausomai nuo BŽŪP reformos, 
kurioje turėtų būti tinkamai atsižvelgta į Europos Parlamento poziciją ir tinkamai įvertinti 
įvairūs duomenys, kuriuos pateikė valstybės narės.
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Pakeitimas 1434
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Valstybės narės gali nustatyti ne kalnų
vietoves kaip vietoves, kuriose esama 
didelių gamtinių kliūčių, kurios 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu atitiko 
paramos skyrimo reikalavimus pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 
straipsnio a punkto ii papunktį.

Or. en

Pakeitimas 1435
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

3. Valstybės narės nurodo ne kalnų
vietoves, kuriose esama didelių gamtinių 
kliūčių ir kurios atitinka išmokų skyrimo 
pagal 32 straipsnį reikalavimus. Šiose 
vietovėse turi būti didelių gamtinių 
kliūčių, visų pirma kylančių dėl sausros 
ar drėgmės, arba dėl dirvožemio ar reljefo 
kokybės, ir jose žemės valdymui svarbu 
palaikyti ekstensyviąją žemdirbystę.
Orientaciniai biofiziniai vietovių, kuriose 
esama didelių gamtinių kliūčių, 
nustatymo kriterijai pateikti II priede.

Or. fr
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Pakeitimas 1436
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio)
vietos administraciniai vienetai.

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina LAU 2 lygio ar aiškiai apibrėžto 
lygio vietos administracinis vienetas, 
apimantis vieną aiškią vientisą geografinę 
vietovę, kurios ekonominis ir 
administracinis tapatumas gali būti 
nustatytas;

Or. en

Pakeitimas 1437
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio)
vietos administraciniai vienetai.

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina LAU 2 lygio ar aiškiai apibrėžto 
lygio vietos administracinis vienetas, 
apimantis vieną aiškią vientisą geografinę 
vietovę, kurios administracinis tapatumas 
gali būti nustatytas;

Or. en
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Pakeitimas 1438
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio)
vietos administraciniai vienetai.

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina žemiausio lygio vietos 
administracija.

Or. ro

Pakeitimas 1439
Michel Dantin, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Or. fr

Pakeitimas 1440
Katarína Neveďalová
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Or. sk

Pakeitimas 1441
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Or. fr

Pakeitimas 1442
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa



AM\909514LT.doc 25/172 PE494.480v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Or. lt

Pakeitimas 1443
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio teritoriniai
administraciniai vienetai. 

Or. en

Pakeitimas 1444
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
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skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio)
vietos administraciniai vienetai.

skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų
naudojamų žemės ūkio naudmenų atitinka 
bent vieną II priede pateiktą kriterijų, 
atsižvelgiant į nurodytą ribinę vertę.
Atitiktį šiai sąlygai patvirtina LAU 2 lygio
ar aiškiai apibrėžto lygio vietos
administracinis vienetas, apimantis vieną 
aiškią vientisą geografinę vietovę, kurios 
ekonominis ir administracinis tapatumas 
gali būti nustatytas.

Or. en

Pakeitimas 1445
Marit Paulsen, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai.

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų žemės 
ūkio naudmenų atitinka bent vieną II 
priede pateiktą kriterijų, atsižvelgiant į 
nurodytą ribinę vertę. Atitiktį šiai sąlygai 
patvirtina tinkamo lygio (LAU 2 lygio) 
vietos administraciniai vienetai arba 
mažesni vienetai, jei yra motyvuoti, 
remdamiesi programoje pateiktais 
objektyviais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 1446
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal šio reglamento 
90 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, siekiant pritaikyti 
II priedo kriterijus atokiausiems 
regionams, kuriems būdingos specifinės 
dirvožemio ir klimato sąlygos.

Or. fr

Pakeitimas 1447
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos vietovių, kurioms taikoma 
ši dalis, ribas, valstybės narės taiko 
objektyviais kriterijais grindžiamą tikslaus 
nustatymo metodą, kurio tikslas išbraukti 
vietoves, kuriose didelės gamtinės kliūtys 
pagal pirmą dalį buvo dokumentuotos, bet 
jos buvo įveiktos investicijomis arba 
ekonomine veikla.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1448
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos vietovių, kurioms taikoma 
ši dalis, ribas, valstybės narės taiko 
objektyviais kriterijais grindžiamą tikslaus 
nustatymo metodą, kurio tikslas išbraukti 

Išbraukta.
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vietoves, kuriose didelės gamtinės kliūtys 
pagal pirmą dalį buvo dokumentuotos, bet 
jos buvo įveiktos investicijomis arba 
ekonomine veikla.

Or. fr

Pakeitimas 1449
Riikka Manner, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos vietovių, kurioms taikoma ši 
dalis, ribas, valstybės narės taiko 
objektyviais kriterijais grindžiamą tikslaus 
nustatymo metodą, kurio tikslas išbraukti 
vietoves, kuriose didelės gamtinės kliūtys 
pagal pirmą dalį buvo dokumentuotos, bet 
jos buvo įveiktos investicijomis arba 
ekonomine veikla.

Nustatydamos vietovių, kurioms taikoma ši 
dalis, ribas, išskyrus vietoves, kurios 
II priede pagal klimato kriterijų nurodytos 
kaip turinčios gamtinių kliūčių, valstybės 
narės taiko objektyviais kriterijais 
grindžiamą tikslaus nustatymo metodą, 
kurio tikslas išbraukti vietoves, kuriose 
didelės gamtinės kliūtys pagal pirmą dalį
buvo dokumentuotos, bet jos buvo įveiktos 
investicijomis arba ekonomine veikla.

Or. en

Pakeitimas 1450
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos vietovių, kurioms taikoma ši 
dalis, ribas, valstybės narės taiko 
objektyviais kriterijais grindžiamą tikslaus 
nustatymo metodą, kurio tikslas išbraukti 
vietoves, kuriose didelės gamtinės kliūtys 
pagal pirmą dalį buvo dokumentuotos, bet 
jos buvo įveiktos investicijomis arba 
ekonomine veikla.

Nustatydamos vietovių, kurioms taikoma ši 
dalis, ribas, valstybės narės taiko 
objektyviais kriterijais grindžiamą tikslaus 
nustatymo metodą, kurio tikslas išbraukti 
vietoves, kuriose didelės gamtinės kliūtys 
pagal pirmą dalį buvo dokumentuotos, bet 
jos buvo įveiktos investicijomis arba 
ekonomine veikla, ir įskaitant vietoves, 
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kurios laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, taikomus teritorijoms, 
kuriose esama didelių gamtinių 
apribojimų, bet kurios kita vertus 
neatitinka reikalavimo, kad 50 proc. ŽŪN 
aiškiai apibrėžto lygio vietos 
administracinio vieneto apimtų vieną 
aiškią vientisą geografinę vietovę, kurios 
ekonominis ir administracinis tapatumas 
gali būti nustatytas.

Or. en

Pakeitimas 1451
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nustatydamos vietovių, kurioms taikoma ši 
dalis, ribas, valstybės narės taiko 
objektyviais kriterijais grindžiamą tikslaus 
nustatymo metodą, kurio tikslas išbraukti 
vietoves, kuriose didelės gamtinės kliūtys 
pagal pirmą dalį buvo dokumentuotos, bet 
jos buvo įveiktos investicijomis arba 
ekonomine veikla.

Nustatydamos vietovių, kurioms taikoma ši 
dalis, ribas, valstybės narės taiko 
objektyviais kriterijais grindžiamą tikslaus 
nustatymo metodą, kurio tikslas išbraukti 
vietoves, kuriose didelės gamtinės kliūtys 
pagal pirmą dalį buvo dokumentuotos, bet 
jos buvo įveiktos investicijomis arba 
ekonomine veikla. Komisija užtikrina, kad 
valstybės narės taikytų bendrus ir 
suvienodintus metodus visoje ES, 
siekdamos įsteigti vietoves, kuriose esama 
didelių gamtinių kliūčių.

Or. ro

Pakeitimas 1452
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietovės, kuriose esama demografinių 
kliūčių ir kuriose labai žemas gyventojų 
tankumas, taip pat gali būti laikomos ne 
kalnų vietovėmis.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad kaimo gyventojų skaičiaus mažėjimas yra itin rimta problema tam 
tikrose vietovėse, tos vietovės turi būti klasifikuojamos kaip esančios nepalankioje padėtyje 
dėl gyventojų mažėjimo, naudojant gyventojų tankumą kaip parametrą.

Pakeitimas 1453
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 ir 3 dalyse nenurodytos vietovės atitinka 
išmokų skyrimo pagal 32 straipsnį 
reikalavimus, jei jose esama specifinių 
kliūčių ir jei žemės valdymas jose turėtų 
būti tęsiamas, kad būtų išsaugota arba 
pagerinta aplinkos būklė, apsaugotas 
kaimas ir išlaikytas vietovės turizmo 
potencialas arba apsaugota pakrantė.

2 ir 3 dalyse nenurodytos vietovės atitinka 
išmokų skyrimo pagal 32 straipsnį 
reikalavimus, jei jose esama specifinių 
kliūčių, nurodančių gamtines kliūtis, ir jei 
žemės valdymas jose turėtų būti tęsiamas, 
kad būtų išsaugota arba pagerinta aplinkos 
būklė, apsaugotas kaimas ir išlaikytas 
vietovės turizmo potencialas arba 
apsaugota pakrantė.

Or. en

Pakeitimas 1454
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 ir 3 dalyse nenurodytos vietovės atitinka 
išmokų skyrimo pagal 32 straipsnį 
reikalavimus, jei jose esama specifinių 
kliūčių ir jei žemės valdymas jose turėtų 
būti tęsiamas, kad būtų išsaugota arba 
pagerinta aplinkos būklė, apsaugotas 
kaimas ir išlaikytas vietovės turizmo 
potencialas arba apsaugota pakrantė.

2 ir 3 dalyse nenurodytos vietovės atitinka 
išmokų skyrimo pagal 32 straipsnį 
reikalavimus, jei jos yra miestų apylinkėse 
ir jose esama specifinių kliūčių ir jei žemės 
valdymas jose turėtų būti tęsiamas, kad 
būtų išsaugota arba pagerinta aplinkos 
būklė, apsaugotas kaimas ir išlaikytas 
vietovės turizmo potencialas arba 
apsaugota pakrantė.

Or. fr

Pakeitimas 1455
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 ir 3 dalyse nenurodytos vietovės atitinka 
išmokų skyrimo pagal 32 straipsnį 
reikalavimus, jei jose esama specifinių 
kliūčių ir jei žemės valdymas jose turėtų 
būti tęsiamas, kad būtų išsaugota arba 
pagerinta aplinkos būklė, apsaugotas 
kaimas ir išlaikytas vietovės turizmo 
potencialas arba apsaugota pakrantė.

2 ir 3 dalyse nenurodytos vietovės atitinka 
išmokų skyrimo pagal 32 straipsnį 
reikalavimus, jei jose esama specifinių 
kliūčių ir jei žemės valdymas jose turėtų 
būti tęsiamas, kad būtų išsaugota arba 
pagerinta aplinkos būklė, apsaugotas 
kaimas ir išlaikytas vietovės turizmo 
potencialas arba apsaugota pakrantė, arba 
užtikrintas tęstinis miestų apylinkių žemės 
ūkio vietovių perspektyvumas.

Or. fr

Pakeitimas 1456
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Georgios Papastamkos, Giancarlo 
Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 ir 3 dalyse nenurodytos vietovės atitinka 
išmokų skyrimo pagal 32 straipsnį 
reikalavimus, jei jose esama specifinių 
kliūčių ir jei žemės valdymas jose turėtų 
būti tęsiamas, kad būtų išsaugota arba 
pagerinta aplinkos būklė, apsaugotas 
kaimas ir išlaikytas vietovės turizmo 
potencialas arba apsaugota pakrantė.

2 ir 3 dalyse nenurodytos vietovės atitinka 
išmokų skyrimo pagal 32 straipsnį 
reikalavimus, jei jose esama specifinių 
kliūčių ir jei žemės valdymas jose turėtų 
būti tęsiamas, kad būtų išsaugota arba 
pagerinta aplinkos būklė, apsaugotas 
kaimas ar šlapynės, tausojami vandens 
ištekliai ir išlaikytas vietovės turizmo 
potencialas arba apsaugota pakrantė.

Or. en

Pakeitimas 1457
Marit Paulsen, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prie vietovių, kuriose esama specifinių 
kliūčių, priskiriamos ūkininkavimo 
teritorijos, kurios natūralios apsaugos 
sąlygų požiūriu yra vienarūšės ir kurių 
bendra apimtis neviršija 10 proc. 
atitinkamos valstybės narės teritorijos.

Prie vietovių, kuriose esama specifinių 
kliūčių, priskiriamos ūkininkavimo 
teritorijos, kurios natūralios apsaugos 
sąlygų požiūriu yra vienarūšės ir kurių 
bendra apimtis neviršija 10 proc. 
atitinkamos valstybės narės teritorijos, 
išskyrus tuos atvejus, kai didieji vietovių 
nustatymo pokyčiai vyks 2007–2013 m. 
programavimo periodu ir didesnis 
procentas bus deramai pateisintas ir 
pagrįstas valstybės narės, remiantis 
objektyviomis natūralios apsaugos
sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 1458
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šlapynių atveju ribos nustatomos 
nepriklausomai nuo jokio kito 
administracinio vieneto šlapynės 
teritorijos, atitinkančios Ramsaro 
konvenciją ir įgyvendinančios apsaugos ir 
valdymo plano, funkciniu lygiu. Tai gali 
būti Ramsaro valdymo planas ar apsaugos 
ir valdymo priemonės, atitinkančios 
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 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus.

Or. fr

Pakeitimas 1459
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujai nustatytas 3 dalyje nurodytų 
vietovių ribas.

(b) naujai nustatytas 3 dalyje nurodytų 
vietovių ribas arba jei nustatymas nebuvo 
baigtas, ribas, naudotas 2007–2013 m. 
laikotarpiu.

Or. pt

Pakeitimas 1460
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu



PE494.480v01-00 34/172 AM\909514LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gyvūnų gerovės išmokos pagal šią 
priemonę skiriamos ūkininkams, kurie 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis gyvūnų gerovės 
įsipareigojimus.

1. Gyvūnų gerovės išmokos pagal šią 
priemonę skiriamos ūkininkams, kurie 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis gyvūnų gerovės 
įsipareigojimus. Kaimo plėtros programos 
siūlo šią priemonę privaloma tvarka.

Or. en

Pakeitimas 1461
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gyvūnų gerovės išmokos pagal šią 
priemonę skiriamos ūkininkams, kurie 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis gyvūnų gerovės 
įsipareigojimus.

1. Gyvūnų gerovės išmokos pagal šią 
priemonę skiriamos ūkininkams, kurie 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis gyvūnų gerovės 
įsipareigojimus ir gerokai viršija 
įstatymais nustatytas normas.

Or. en

Pakeitimas 1462
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės paramą pagal šią 
priemonę skiria savo teritorijose 
atsižvelgdamos į savo specifinius 
nacionalinius, regioninius arba vietos 
poreikius ir prioritetus. Šią priemonę 
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privaloma įtraukti į kaimo plėtros 
programas.

Or. en

Pakeitimas 1463
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įsipareigojimai vykdomi vienerių metų 
laikotarpį, kuris gali būti pratęsiamas.

Paprastai tie įsipareigojimai vykdomi
penkerių–septynerių metų laikotarpį. Jei 
reikia ir pagrįsta, gali būti nustatomas 
ilgesnis laikotarpis.

Or. en

Pakeitimas 1464
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plotu grindžiamos išmokos arba kitos 
vienetinėmis išlaidomis grindžiamos 
sąnaudos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
ūkininkų patirtos papildomos išlaidos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. įmokos, sumokėtos 
už gyvūnų gerovės įsipareigojimus.

Plotu grindžiamos išmokos arba kitos 
vienetinėmis išlaidomis grindžiamos 
sąnaudos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
ūkininkų patirtos papildomos išlaidos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat galėtų būti padengiamos 
sandorių sąnaudos – iki 20 proc. įmokos, 
sumokėtos už gyvūnų gerovės 
įsipareigojimus. Siekiant nustatyti, ar 
projektais viršijamos įstatymais nustatytos 
normos, ir apskaičiuoti paramą 
ūkininkams, reikia taikyti su rezultatais 
siejamus gyvūnų apsaugos rodiklius.
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Or. en

Pakeitimas 1465
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plotu grindžiamos išmokos arba kitos 
vienetinėmis išlaidomis grindžiamos 
sąnaudos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
ūkininkų patirtos papildomos išlaidos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. įmokos, sumokėtos 
už gyvūnų gerovės įsipareigojimus.

Plotu grindžiamos išmokos arba kitos 
vienetinėmis išlaidomis grindžiamos 
sąnaudos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
ūkininkų patirtos papildomos išlaidos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. įmokos, sumokėtos 
už gyvūnų gerovės įsipareigojimus, 
pirmenybę teikiant tiems gyvulininkystės 
sektoriams, kurie turi skubiai prisitaikyti, 
kad atitiktų specifines taisykles, ir visos 
investicijos, kuriomis siekiama pagerinti 
gyvūnų gerovę, bet kokiu atveju atitinka 
paramos skyrimo reikalavimus.

Or. es

Pakeitimas 1466
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
apibrėžiamos vietovės, kuriose dėl gyvūnų 
gerovės įsipareigojimų taikomi aukštesni 
gamybos metodų standartai.

4. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
apibrėžiamos vietovės, kuriose dėl gyvūnų 
gerovės įsipareigojimų taikomi aukštesni 
gamybos metodų standartai, atsižvelgiant į 
Europos koordinuoto gyvūnų gerovės 
tinklo žinias ir praktiką, paremtą 
naujausiais moksliniais tyrimais.
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Or. en

Pakeitimas 1467
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Turi būti įmanoma skirti 
su žemės plotu susijusias išmokas, taip pat 
su medžiais ir su projektais susijusias 
išmokas.

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais gamtos apsaugos ir miškų ūkio aspektai gali lemti, kad su medžiais 
susijusios arba su projektais susijusios išmokos labiau tinka nei su plotu susijusios išmokos. 
Taip yra, pavyzdžiui, negyvos medienos atveju: stovinti negyva mediena ir medžių biotopai 
natūraliuose miškuose yra svarbūs struktūriniai elementai. Daugybė gyvūnų rūšių yra 
prisitaikiusios gyventi negyvoje medienoje ir ant jos.

Pakeitimas 1468
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą privačių ir valstybinių 
miškų turėtojams, kurie savanoriškai imasi 
įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar kelis 
miško aplinkosaugos įsipareigojimus.
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valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 1469
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams ir 
viešosioms įstaigoms, kurios savanoriškai 
imasi įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar 
kelis miško aplinkosaugos įsipareigojimus.

Or. es

Pagrindimas

Daugeliui miškininkystės priemonių pasiūlytuose pakeitimuose atsižvelgiama į miškų 
savininkų realijas, pripažįstant viešąsias įstaigas (ir ne tik savivaldybes) šios paramos 
gavėjomis.

Pakeitimas 1470
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams ir 
viešosioms įstaigoms, kurios savanoriškai 
imasi įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar 
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pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

kelis miško aplinkosaugos įsipareigojimus.

Or. es

Pagrindimas

Koncepcija turi būti praplėsta, kad apimtų viešąsias ir kitokias įstaigas, ne tik savivaldybes, ir 
kad jos galėtų gauti paramą.

Pakeitimas 1471
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms ir kitiems 
miškų valdytojams, kurie savanoriškai 
imasi įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar 
kelis miško aplinkosaugos įsipareigojimus.
Parama gali būti skiriama ir valstybei 
priklausančius miškus valdančioms 
įstaigoms, jei jos yra nepriklausomos nuo 
valstybės biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 1472
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
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savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

savivaldybėms ir jų asociacijoms ir kitiems 
žemės valdytojams, kurie savanoriškai 
imasi įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar 
kelis miško aplinkosaugos įsipareigojimus.
Parama gali būti skiriama ir valstybei 
priklausančius miškus valdančioms 
įstaigoms, jei jos yra nepriklausomos nuo 
valstybės biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 1473
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 1474
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
viešiesiems savininkams, savivaldybėms ir 
jų asociacijoms, kurios savanoriškai imasi 
įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar kelis 
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įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

miško aplinkosaugos įsipareigojimus. 
Parama gali būti skiriama ir valstybei 
priklausančius miškus valdančioms 
įstaigoms, jei jos yra nepriklausomos nuo 
valstybės biudžeto.

Or. bg

Pakeitimas 1475
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Milan Zver, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą išskirtinai miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Or. de

Pakeitimas 1476
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų savininkams ir
turėtojams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, kurios savanoriškai imasi 
įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar kelis 
miško aplinkosaugos įsipareigojimus. 
Parama gali būti skiriama ir valstybei 
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valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

priklausančius miškus valdančioms 
įstaigoms, jei jos yra nepriklausomos nuo 
valstybės biudžeto.

Or. fr

Pakeitimas 1477
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miško valdoms, kurios viršija tam tikrą 
valstybės narės kaimo plėtros programoje 
nustatytą dydį, parama pagal 1 dalį 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas 
miškų valdymo planas arba lygiavertė su 
tvariu miškų valdymu suderinama 
priemonė.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Nacionaliniu lygmeniu jau yra atitinkamos teisės aktų nuostatos laipsniškam miškų ir girių 
valdymui, nepriklausomai nuo valdos dydžio. Reikalavimas miškų turėtojams sudaryti miškų 
valdymo planus, reikš tik biurokratijos padidėjimą.

Pakeitimas 1478
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid 
Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miško valdoms, kurios viršija tam tikrą 
valstybės narės kaimo plėtros programoje 
nustatytą dydį, parama pagal 1 dalį 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas 
miškų valdymo planas arba lygiavertė su 

Išbraukta.
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tvariu miškų valdymu suderinama 
priemonė.

Or. de

Pagrindimas

Šis pasiūlymas prieštarauja valstybių narių subsidiarumo principui.

Pakeitimas 1479
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miško valdoms, kurios viršija tam tikrą 
valstybės narės kaimo plėtros programoje
nustatytą dydį, parama pagal 1 dalį 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu suderinama priemonė.

Miško valdoms, kurios viršija tam tikrą 
valstybės narės kaimo plėtros programoje 
nustatytą dydį, parama pagal 1 dalį 
skiriama su sąlyga, kad miškai bus 
valdomi tvariai.

Or. en

Pakeitimas 1480
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miško valdoms, kurios viršija tam tikrą 
valstybės narės kaimo plėtros programoje 
nustatytą dydį, parama pagal 1 dalį 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu suderinama priemonė.

Miško valdoms, kurios viršija tam tikrą 
valstybės narės kaimo plėtros programoje 
nustatytą dydį, parama pagal 1 dalį 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu suderinama priemonė, 
įskaitant bioįvairovės priemones. Miškui 
skirtų priemonių parama turėtų būti 
grindžiama geros miškininkystės 
praktikos standartu, kurį nustatys 
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kiekviena valstybė narė.

Or. en

Pakeitimas 1481
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokomis padengiami tik tie 
įsipareigojimai, kurie viršija atitinkamus 
privalomus reikalavimus, nustatytus 
nacionaliniais miškininkystės teisės aktais 
arba kitais susijusiais nacionaliniais teisės 
aktais. Visi šie reikalavimai nustatomi 
programoje.

Išmokomis padengiami tik tie 
įsipareigojimai, kurie gerokai viršija 
atitinkamus privalomus reikalavimus, 
nustatytus nacionaliniais miškininkystės 
teisės aktais arba kitais susijusiais 
nacionaliniais teisės aktais. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje.

Or. en

Pakeitimas 1482
Ulrike Rodust

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsipareigojimai vykdomi penkerius–
septynerius metus. Tačiau, jei būtina ir 
tinkamai pagrindžiama, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti.

Įsipareigojimai vykdomi penkerius–
septynerius metus. Tačiau, jei būtina ir 
tinkamai pagrindžiama, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti. Su medžiais 
susijusios arba su projektais susijusios 
išmokos gali būti vienkartinės išmokos, su 
sąlyga, kad jos skiriamos specifiniam 
naudojimui per 15 metų laikotarpį.

Or. de
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į aplinkos procesus, kurie vyksta į miškuose ir giriose, logiška, kad su medžiais 
susijusios ir su projektais susijusios išmokos būtų susietos su privaloma laiko atkarpa, kad 
galėtų prisidėti prie mūsų miškų aplinkos kokybės gerinimo išlaikymo.

Pakeitimas 1483
Elisabeth Köstinger, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išmokomis kompensuojamos visos dėl 
įsipareigojimų gavėjų patirtos papildomos 
sąnaudos arba prarastos pajamos arba jų 
dalis. Jei būtina, jomis taip pat 
padengiamos sandorių sąnaudos – iki 
20 proc. įmokos, sumokėtos už miško 
aplinkosaugos įsipareigojimus. Parama 
neviršija I priede nustatytos didžiausios 
sumos.

3. Išmokomis kompensuojamos visos dėl 
įsipareigojimų gavėjų patirtos papildomos 
sąnaudos arba prarastos pajamos arba jų 
dalis. Jei būtina, jomis taip pat 
padengiamos sandorių sąnaudos – iki 
20 proc. įmokos, sumokėtos už miško 
aplinkosaugos įsipareigojimus. Parama 
neviršija I priede nustatytos didžiausios 
sumos. Aiškiai pagrįstais atvejais parama 
susitarimams, o ne medžių ar medinių 
stendų naudojimui, gali būti teikiama 
vienkartinės išmokos pavidalu arba 
skiriama projektui kaip fiksuota suma, 
kuri apskaičiuojama remiantis 
atitinkamomis papildomomis išlaidomis ir 
prarandamomis pajamomis.

Or. de

Pagrindimas

Miškų ekosistemų atveju dažnai efektyviau parengti finansavimą per keletą projektų, o 
nepasikliauti finansavimu, skiriamu pagal dydį. Vienodas, fiksuotas 200 eurų už ha tarifas 
neatrodo pakankamas, kad padengtų tikrąsias išlaidas, nes miškų vegetacijos periodas yra 
ilgas.

Pakeitimas 1484
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Parama gali būti skiriama privatiems 
subjektams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms už miškų genetinių išteklių 
išsaugojimo ir rėmimo veiksmus, kuriems 
netaikomos 1, 2 ir 3 dalių nuostatos.

4. Parama gali būti skiriama viešiems ir 
privatiems subjektams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms už miškų genetinių išteklių 
išsaugojimo ir rėmimo veiksmus, kuriems 
netaikomos 1, 2 ir 3 dalių nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 1485
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal šią priemonę skiriama parama 
skatinamas bendradarbiavimas, kuriame 
dalyvauja bent du subjektai, ir visų pirma:

1. Pagal šią priemonę parama skiriama
bendradarbiavimo, kuriame dalyvauja bent 
du subjektai, rūšių skatinimui ir visų 
pirma:

Or. bg

Pakeitimas 1486
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal šią priemonę skiriama parama 
skatinamas bendradarbiavimas, kuriame 
dalyvauja bent du subjektai, ir visų pirma:

1. Pagal šią priemonę skiriama parama 
skatinamas bendradarbiavimas, kuriame 
dalyvauja bent du subjektai, įskaitant 
pirminės produkcijos gamintojus, ir visų 
pirma:

Or. en
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Pakeitimas 1487
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

(a) ūkininkų ir kaimo įmonių 
bendradarbiavimo strategijas, ypač daug 
dėmesio skiriant smulkiesiems 
ūkininkams, kaimo įmonėmis ir kaimo 
plėtros asociacijoms bei tinklams, kurie 
ypatingą dėmesį skiria labai mažoms bei 
mažosioms įmonėms, taip pat įvairių
vietos ir regionų maisto grandinių ir 
miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

Or. en

Pakeitimas 1488
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant gamintojų 
grupes, gamintojų organizacijas, 
gamintojų organizacijų asociacijas ir 
tarpšakines organizacijas, kurios turėtų 
atitikti reikalavimus ir kurioms turėtų būti 
taikoma didesnė pirmenybė, teikiant 
finansavimą, bendradarbiavimo strategijas;
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Or. en

Pakeitimas 1489
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, taip pat dalyvius ir įstaigas, 
susijusias vykdant kaimo vietovių 
socialinę ir ekonominę plėtrą, 
bendradarbiavimo strategijas; Gamintojų 
grupės, atsakingos už kokybės 
pavadinimus, asociacijų organai ir 
dalyviai, susiję vykdant kaimo vietovių 
socialinę ir ekonominę plėtrą, kaip 
apibrėžta šeštame 5 straipsnio prioritete, 
taip pat turėtų būti įtraukti, inter alia. 
Atsižvelgiant į tai, kad dėl jų pačių 
pobūdžio, tai yra labai bendradarbiauti 
linkusios struktūros, reikalaujama, kad 
nuo tarpšakinių organizacijų dalyvautų 
ne daugiau kaip viena įstaiga;

Or. es

Pagrindimas

Tai, kad straipsnyje pateikiama aiški nuoroda į „dalyv[ius], kurie padeda įgyvendinti kaimo 
plėtros politikos [...] prioritetus“, reiškia, kad dalyvių, kurie nėra susiję su žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriumi, įnašas turėtų būti aiškiai nurodytas.

Pakeitimas 1490
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, visų pirma darbo 
vietų žemės ūkio ir prekybos srityse 
kūrimą, įskaitant tarpšakines organizacijas, 
bendradarbiavimo strategijas;

Or. de

Pakeitimas 1491
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas, gamintojų grupes ir 
kooperatyvus;

Or. de

Pakeitimas 1492
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei žemės 
ūkio maisto produktų grandinės ir miškų 
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bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

sektoriaus dalyvių bendradarbiavimo ir 
kitų dalyvių, kurie padeda įgyvendinti 
kaimo plėtros politikos tikslus ir 
prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

Or. it

Pakeitimas 1493
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

(a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus bei 
bioekonomikos dalyvių bendradarbiavimo 
ir kitų dalyvių, kurie padeda įgyvendinti 
kaimo plėtros politikos tikslus ir 
prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

Or. en

Pakeitimas 1494
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) klasterių ir tinklų kūrimą; (b) klasterių, tinklų ir koordinavimo 
centrų kūrimą;

Or. de
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Pakeitimas 1495
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytas bendradarbiavimas 
yra susijęs visų pirma su:

2. 1 dalyje nurodytas bendradarbiavimas 
yra susijęs visų pirma su vietovėmis, 
kuriose dirba ūkininkai, miškininkai, 
žemės ūkio produktų perdirbimo ir 
miškininkystės sektoriaus įmonės ar jų 
organizacijos:

Or. pt

Pakeitimas 1496
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bandomaisiais projektais; (a) bandomaisiais, parodomaisiais ir 
pavyzdiniais projektais;

Or. en

Pagrindimas

Būtina užpildyti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos. Geresnis bendradarbiavimas padės 
sudaryti palankias rastis naujoms įmonėms ir naujoms darbo vietoms ūkininkams ir kaimo 
plėtros veikėjams.

Pakeitimas 1497
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bandomaisiais projektais; (a) bandomaisiais, parodomaisiais ir 
pavyzdiniais projektais;

Or. en

Pagrindimas

Plataus užmojo parodomosios programos, gaunančios didelę finansinę paramą kitose 
pasaulio dalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, jau pritraukė daug Europos 
įmonių. Parama parodomosioms ir pavyzdinėms iniciatyvoms, taip pat biotechnologijomis 
remiantis sukurtiems produktams, turi būti tvirtai remiama žemės ūkio politikoje, nes reikia 
kuo greičiau sumažinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos.

Pakeitimas 1498
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) bandomaisiais projektais; (a) bandomaisiais projektais, 
parodomaisiais ir pavyzdiniais projektais;

Or. en

Pakeitimas 1499
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų produktų, praktikos, procesų ir 
technologijų žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose plėtojimu;

(b) naujų produktų, praktikos, procesų ir 
technologijų žemės ūkio, žemės ūkio
maisto produktų ir miškininkystės 
sektoriuose plėtojimu;

Or. it
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Pakeitimas 1500
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų produktų, praktikos, procesų ir 
technologijų žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose plėtojimu;

(b) naujų produktų, praktikos, procesų ir 
technologijų žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose, 
biotechnologijomis remiantis sukurtų 
produktų plėtojimu ir (arba) 
panaudojimu;

Or. en

Pakeitimas 1501
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų produktų, praktikos, procesų ir 
technologijų žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose plėtojimu;

(b) naujų produktų, praktikos, procesų ir 
technologijų žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose, susijusių 
profesinių mokymų plėtojimu ir (arba) 
įvedimu;

Or. en

Pakeitimas 1502
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų produktų, praktikos, procesų ir (b) naujų produktų, praktikos, procesų ir 
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technologijų žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose plėtojimu;

technologijų žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose, 
biotechnologijomis remiantis sukurtų 
produktų panaudojimu;

Or. en

Pagrindimas

Plataus užmojo parodomosios programos, gaunančios didelę finansinę paramą kitose 
pasaulio dalyse, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, jau pritraukė daug Europos 
įmonių. Parama parodomosioms ir pavyzdinėms iniciatyvoms, taip pat biotechnologijomis 
remiantis sukurtiems produktams, turi būti tvirtai remiama žemės ūkio politikoje, nes reikia 
kuo greičiau sumažinti atotrūkį tarp mokslinių tyrimų ir rinkos.

Pakeitimas 1503
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų produktų, praktikos, procesų ir 
technologijų žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose plėtojimu;

(b) horizontalaus ir vertikalaus 
bendradarbiavimo tarp žemės ūkio maisto
produktų grandinės dalyvių (sėklos,
trąšos, augalų apsaugos produktai, 
įranga, mažmenininkai, be kita ko), 
efektyvesnio ir aplinką tausojančio 
ūkininkavimo praktikos, produktų,
procesų ir technologijų žemės ūkio, maisto 
ir miškininkystės sektoriuose plėtojimu ir 
atliekų produktų sumažinimu;

Or. en

Pagrindimas

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. Horizontal and vertical cooperation between food 
production chain actors ( farmers, seeds, plant protection products, fertilizers , equipment, 
retailers,) should be fostered within the Rural Development Co-operation in order to steer 
common research and actions in view of developing more efficient and environmentally 
friendly farming practices and products. This will ultimately increase the productivity and 
competitiveness of European Farmers and will contribute to a greener and more sustainable 
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agriculture.

Pakeitimas 1504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) bendradarbiavimo tarp žemės ūkio 
maisto produktų grandinės dalyvių 
efektyvesnio ir našesnio ūkininkavimo 
praktikos, produktų, procesų ir 
technologijų žemės ūkio, maisto ir 
miškininkystės sektoriuose plėtojimu ir 
atliekų produktų sumažinimu;

Or. en

Pakeitimas 1505
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) smulkių veiklos vykdytojų 
bendradarbiavimu organizuojant bendrus 
darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir 
ištekliais;

(c) įvairių veiklos vykdytojų 
bendradarbiavimu organizuojant bendrus 
darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir 
ištekliais;

Or. es

Pakeitimas 1506
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu kuriant 
logistikos platformas, kuriomis remiamos 
trumpos tiekimo grandinės ir vietos rinkos;

(d) tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu kuriant
logistikos platformas, kuriomis remiamos 
trumpos tiekimo grandinės, vietos rinkos ir 
sustiprinama papildoma nauda tiekimo 
grandinės gamintojams;

Or. en

Pakeitimas 1507
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu kuriant 
logistikos platformas, kuriomis remiamos
trumpos tiekimo grandinės ir vietos rinkos;

(d) tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu kuriant 
logistikos platformas, skirtas kurti ir 
plėtoti vietos prekybos ir naudos kūrimo 
grandines, kuriomis formuojamos trumpos 
tiekimo grandinės ir vietos bei regioninės
rinkos;

Or. de

Pakeitimas 1508
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu kuriant 
logistikos platformas, kuriomis remiamos 
trumpos tiekimo grandinės ir vietos rinkos;

(d) tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu kuriant 
logistikos platformas, kuriomis remiamos 
trumpos tiekimo grandinės, vietos rinkos ir 
kitų rūšių tiekimo kanalai, kurie skiriasi 
nuo įprastinių;
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Or. es

Pakeitimas 1509
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu kuriant 
logistikos platformas, kuriomis remiamos 
trumpos tiekimo grandinės ir vietos rinkos;

(d) tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu kuriant 
logistikos platformas, kuriomis remiamos 
trumpos tiekimo grandinės ir vietos rinkos, 
ypač kokybiški produktai, kaip apibrėžta 
17 straipsnio 1 dalies a punkte ir 
17 straipsnio 1 dalies b punkte;

Or. en

Pakeitimas 1510
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) įvairinimo veikla, kuria teikiamas 
maistas ar kitos paslaugos kaimo turizmo, 
kultūros ar mėgėjų sporto srityse kaimo 
vietovėse; 

Or. fr

Pakeitimas 1511
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų plėtojimu susijusi skatinamoji vietos 
lygmens veikla;

(e) su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
bei regioninių rinkų plėtojimu ir su maisto 
švaistymo mažinimu susijusi skatinamoji 
vietos lygmens veikla;

Or. de

Pakeitimas 1512
Georgios Papastamkos, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų plėtojimu susijusi skatinamoji vietos 
lygmens veikla;

(e) su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų plėtojimu susijusi, ypač kokybiškų 
produktų, kaip apibrėžta 17 straipsnio 
1 dalies a punkte ir 17 straipsnio 1 dalies 
b punkte, skatinamoji vietos lygmens 
veikla;

Or. en

Pakeitimas 1513
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų plėtojimu susijusi skatinamoji vietos 
lygmens veikla;

(e) su trumpų tiekimo grandinių, vietos 
rinkų ir produktų, kuriems taikomos 
kokybės schemos, plėtojimu susijusi 
skatinamoji vietos lygmens veikla;

Or. fr
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Pakeitimas 1514
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų plėtojimu susijusi skatinamoji vietos 
lygmens veikla;

(e) su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų ir kitų rūšių tiekimo kanalų, kurie 
skiriasi nuo įprastinių, plėtojimu susijusi 
skatinamoji vietos lygmens veikla;

Or. es

Pakeitimas 1515
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) informavimo ir skatinimo veikla, 
susijusia su produktų gaminimu pagal 
kokybės programas pasitelkiant 
ūkininkavimo sistemas, pvz., ekologinį 
ūkininkavimą ir didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimą;

Or. en

Pakeitimas 1516
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) veikla, kurios tikslas informuoti apie 
produktus, kuriems taikomos kokybės 
schemos, ir juos skatinti taikant visų 
pirma ūkininkavimo sistemas, pavyzdžiui, 
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ekologinio ar didelės gamtinės vertės.

Or. en

Pakeitimas 1517
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atsinaujinančių energijos išteklių 
projektai

Or. en

Pakeitimas 1518
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) parama visai ekologiškų maisto 
produktų grandinei;

Or. en

Pakeitimas 1519
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) bendra veikla, kuria siekiama 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie 

(f) bendra veikla, kuria siekiama 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie 
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jos; jos, pavyzdžiui, priemones, susijusias su 
vandentvarka ir vandens saugojimu, 
kuriomis siekiama išlaikyti ūkininkavimą 
ir visų pirma žemės ūkio sistemas;

Or. it

Pakeitimas 1520
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) bendra veikla, kuria siekiama 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie 
jos;

(f) bendra veikla, kuria siekiama 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie 
jos, pavyzdžiui, priemones, susijusias su 
vandentvarka ir vandens saugojimu, 
kuriomis siekiama išlaikyti ūkininkavimą 
ir visų pirma žemės ūkio sistemas;

Or. it

Pakeitimas 1521
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) bendra veikla, kuria siekiama 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie 
jos;

(f) bendra veikla, kuria siekiama 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie 
jos ir užtikrinti veiksmingesnę 
vandentvarką;

Or. en

Pakeitimas 1522
Béla Glattfelder
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) bendra veikla, kuria siekiama 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie 
jos;

(f) bendra veikla, kuria siekiama 
sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie 
jos, įskaitant atsinaujinančių energijos 
išteklių naudojimo skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 1523
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) kolektyvinio aplinkos projektų ir 
esamos aplinkos praktikos vykdymo 
principu;

(g) koordinuotu aplinkos projektų, visų 
pirma skirtų žemės ūkio kraštovaizdžio 
išsaugojimui, ir esamos aplinkos praktikos 
vykdymo principu;

Or. de

Pakeitimas 1524
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) kolektyvinio aplinkos projektų ir 
esamos aplinkos praktikos vykdymo 
principu;

(g) kolektyvinio aplinkos projektų ir 
esamos aplinkos praktikos vykdymo 
principu ir klimatui ir aplinkai naudingos 
žemės ūkio veiklos, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyriuje;

Or. en
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Pakeitimas 1525
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) kolektyvinio aplinkos projektų ir 
esamos aplinkos praktikos vykdymo 
principu;

(g) kolektyvinio aplinkos projektų ir 
esamos aplinkos praktikos vykdymo 
principu ir klimatui ir aplinkai naudingos 
žemės ūkio veiklos, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyriuje;

Or. fr

Pakeitimas 1526
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) kolektyvinio aplinkos projektų ir 
esamos aplinkos praktikos vykdymo 
principu;

(g) kolektyvinio žemės ūkio ir ekologinių 
sistemų, aplinkos projektų ir esamos 
aplinkos praktikos vykdymo principu;

Or. en

Pakeitimas 1527
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) bendradarbiavimas tarp asociacijų 
arba organizacijų, arba tarp tokių įstaigų 
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ir atskirų suinteresuotųjų šalių, kuriuo 
prisidedama prie žemės ūkio 
kraštovaizdžio ir kultūros paveldo 
išsaugojimo;

Or. de

Pakeitimas 1528
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) kolektyvinio darbo vietų kūrimo 
kaimo vietovėse, įskaitant visų pirma 
moterims ir jaunimui, principu;

Or. de

Pakeitimas 1529
Karin Kadenbach, Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) kolektyviniu gyvenimo kokybės ir 
kaimo infrastruktūros gerinimo principu;

Or. de

Pakeitimas 1530
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies h punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) tiekimo grandinės dalyviu horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu siekiant 
tvarios biomasės, naudojamos maisto bei 
energijos gamybai ir pramoniniuose 
procesuose, gamybos;

(h) tiekimo grandinės dalyviu horizontaliu 
ir vertikaliu bendradarbiavimu siekiant 
tvarios biomasės, naudojamos maisto bei 
energijos gamybai ir pramoniniuose 
procesuose, vandentvarkai ir vandens 
saugojimui, kuriomis siekiama išlaikyti 
ūkininkavimą ir visų pirma žemės ūkio 
sistemas, gamybos;

Or. it

Pakeitimas 1531
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) kaimo ir miesto vietovių ryšių 
skatinimas siekiant geresnės maistinių 
medžiagų grandinės;

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų apimti organinių atliekų surinkimo sistemą, biodujų gavybą ir investicijas laukų 
tręšimo atliekų produktais srityje, kai atliekų produktai yra pakankamai aukštos kokybės, kad 
galėtų būti laikomi trąšomis.

Pakeitimas 1532
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) vietos plėtros strategijomis, kuriomis 
siekiama vieno ar kelių Sąjungos kaimo 

(i) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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plėtros prioritetų ir kurios yra 
įgyvendinamos pagal viešųjų ir privačių 
subjektų partnerystes, nenurodytas 
Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 28 
straipsnio 1 dalies b punkte;

Or. bg

Pakeitimas 1533
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) miškų valdymo planų arba lygiaverčių 
priemonių rengimu.

(j) miškų valdymo planų arba lygiaverčių 
priemonių rengimu, atitinkančiu tvaraus 
miškų valdymo reikalavimus ir apimančiu 
bioįvairovės priemones, kad būtų 
užtikrintas išmatuojamas rūšių ir 
buveinių, priklausomų nuo 
miškininkystės veiklos ar jos veikiamų, 
apsaugos būklės pagerėjimas, laikantis 
ES biologinės įvairovės strategijos.

Or. en

Pakeitimas 1534
Daciana Octavia Sârbu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) palengvinti žinių perdavimą ir kartų 
bendradarbiavimą, kuriuo siekiama 
skatinti kartų kaitą žemės ūkio ir žemės 
ūkio paskirties žemės perdavimo srityse.

Or. ro
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Pakeitimas 1535
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) bendradarbiauti skatinant socialinę 
įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę 
plėtrą kaimo vietovėse.

Or. es

Pakeitimas 1536
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jb) skatinti gamintojų ir perdirbėjų žemės 
ūkio maisto produktų sutartis, kuriose 
nustatant kainas būtų atsižvelgiama į 
gamybos sąnaudas. 

Or. es

Pagrindimas

Disbalansas maisto tiekimo grandinėje turi būti panaikintas. Tam reikia kolektyvinių derybų 
tarpšakinėse organizacijose ir kad kainos būtų susietos su konkrečiais parametrais, įskaitant 
gamybos sąnaudas, – tai užtikrins, kad ūkiai ir toliau būtų ekonomiškai perspektyvūs.

Pakeitimas 1537
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) su kaimo turizmu susijusių turizmo 
paslaugų plėtrai ir (arba) rinkodarai.

Or. de

Pagrindimas

Žemės ūkio turizmo plėtra ir rinkodarinis skatinimas turi ypatingą reikšmę žemės ūkiui. 
Daugelyje regionų turizmas yra labai susijęs su žemės ūkiu.

Pakeitimas 1538
Elisabeth Köstinger, Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, 
Albert Deß, Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(jb) „socialinio žemės ūkio“ plėtros 
projektai (pagal Ekologiškos sveikatos 
priežiūros pavyzdį).

Or. de

Pagrindimas

Naujų žemės ūkio verslo įmonių kaip „socialinis žemės ūkis“ plėtra ES projekto„Ekologiška 
sveikatos priežiūra“ pavyzdžiu yra svarbi regiono ekonomikai, taip pat ir ūkiams, nes tai 
suteikia papildomą pajamų galimybę.

Pakeitimas 1539
Petri Sarvamaa, Sirpa Pietikäinen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) gyvūnams nekenksminga gamyba 
skatinama tiekimo grandinės dalyvių 
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bendradarbiavimu.

Or. en

Pakeitimas 1540
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies b punktą 
skiriama tik tiems klasteriams ir tinklams, 
kurie yra naujai suformuoti arba kurie 
pradeda naują veiklą.

Išbraukta.

Parama už 2 dalies b punkte nurodytus 
veiksmus gali būti skiriama ir 
individualiems dalyviams, jei tokia 
galimybė numatyta kaimo plėtros 
programoje.

Or. fr

Pakeitimas 1541
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama už 2 dalies b punkte nurodytus 
veiksmus gali būti skiriama ir 
individualiems dalyviams, jei tokia 
galimybė numatyta kaimo plėtros 
programoje.

Parama už 2 dalies b punkte nurodytus 
veiksmus gali būti skiriama ir 
individualiems dalyviams, jei tokia 
galimybė numatyta kaimo plėtros 
programoje.

Parama už 2 dalyje nurodytus veiksmus 
gali būti skiriama ir individualiems 
projekto vykdytojams, veikiantiems 
partnerystės pagrindais, ir kai tokia 
galimybė numatyta kaimo plėtros 
programoje.
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Or. fr

Pakeitimas 1542
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei įgyvendinamas verslo, miško 
valdymo arba lygiavertis planas arba vietos 
plėtros strategija, valstybės narės skiria 
pagalbą bendra suma padengdamos ir 
bendradarbiavimo, ir įgyvendinamų 
projektų sąnaudas arba padengdamos tik 
bendradarbiavimo sąnaudas, o projektams 
įgyvendinti panaudodamos kitų priemonių 
arba kitų Sąjungos fondų lėšas.

6. Bendradarbiavimo miškininkystės 
sektoriuje atveju, išskyrus 2 dalies 
j punkte numatytą priemonę, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas 
miškų valdymo planas arba lygiavertė 
priemonė, apimanti bioįvairovės 
priemones, kad būtų užtikrintas 
išmatuojamas rūšių ir buveinių, 
priklausomų nuo miškininkystės veiklos 
ar jos veikiamų, apsaugos būklės 
pagerėjimas, laikantis ES biologinės 
įvairovės strategijos. Be to, miškui skirtų 
priemonių parama turėtų būti grindžiama 
geros miškininkystės praktikos standartu.
Jei įgyvendinamas verslo, miško valdymo 
arba lygiavertis planas arba vietos plėtros 
strategija, valstybės narės skiria pagalbą 
bendra suma padengdamos ir 
bendradarbiavimo, ir įgyvendinamų 
projektų sąnaudas arba padengdamos tik 
bendradarbiavimo sąnaudas, o projektams 
įgyvendinti panaudodamos kitų priemonių 
arba kitų Sąjungos fondų lėšas. Bet kokia 
parama bioenergijos naudojimui ir 
gamybai turėtų būti grindžiama tvarumo 
kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 1543
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 9 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Bendradarbiavimas pagal šią priemonę 
gali būti derinamas su toje pačioje 
teritorijoje vykdomais projektais, 
finansuojamais kitomis (ne EŽŪFKP) 
Sąjungos lėšomis. Valstybės narės 
užtikrina, kad dėl šios priemonės ir kitų 
Sąjungos paramos priemonių derinimo 
žalos atlyginimas neviršytų pačios žalos.

9. Bendradarbiavimas pagal šią priemonę 
gali būti derinamas su toje pačioje 
teritorijoje vykdomais projektais, 
finansuojamais kitomis (ne EŽŪFKP) 
Sąjungos lėšomis. Valstybės narės 
užtikrina, kad dėl šios priemonės ir kitų 
Sąjungos paramos priemonių derinimo 
žalos atlyginimas neviršytų pačios žalos.
Bandomųjų projektų, klasterių, tinklų, 
trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų, 
kurie atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, specifikacijos apibrėžiamos 
programose, kurias pateikia valstybės 
narės.

Or. en

Pakeitimas 1544
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
plačiau apibrėžiamos bandomųjų 
projektų, klasterių, tinklų, trumpų tiekimo 
grandinių ir vietos rinkų, kurie atitinka 
paramos skyrimo reikalavimus, 
charakteristikos ir pagalbos skyrimo 2 
dalyje nurodytų tipų veiksmams sąlygos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1545
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 10 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
plačiau apibrėžiamos bandomųjų projektų, 
klasterių, tinklų, trumpų tiekimo grandinių 
ir vietos rinkų, kurie atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, charakteristikos ir 
pagalbos skyrimo 2 dalyje nurodytų tipų 
veiksmams sąlygos.

10. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
plačiau apibrėžiamos bandomųjų projektų, 
klasterių, tinklų, trumpų tiekimo grandinių 
ir vietos rinkų, kurie atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, charakteristikos ir 
pagalbos skyrimo 2 dalyje nurodytų tipų 
veiksmams sąlygos. Mažiausia suma 
nustatoma kiekvienoje nacionalinėje ir 
regioninėje programoje, skirtoje remti 
bendradarbiavimą, vykdomą kiekvienos 
vietos veiklos grupės.

Or. fr

Pakeitimas 1546
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1547
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1548
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1549
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Siūloma, kad „pajamų stabilizavimo priemonė“ būtų perkelta iš II ramsčio į I, siekiant 
supaprastinti jos įgyvendinimą ir kad jis būtų sklandus ir tinkamas, ir taip pat derėtų su I 
ramsčio garantuotų pajamų tikslais. Šių priemonių naudojimas pagal II ramstį (kaimo plėtra) 
gali sukelti konkurencijos iškraipymų ar būti nevienodai taikomas Bendrijos lygiu, nes kaimo 
plėtros programos yra regioninės ar vietos politika glaudžiai susijusi su bendro finansavimo 
pajėgumais.

Pakeitimas 1550
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tiesiogiai ūkininkams išmokėtus
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 

(a) finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
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nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų 
antpuolio, įmokas;

sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų 
antpuolio, įmokas;

Or. fr

Pakeitimas 1551
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tiesiogiai ūkininkams išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų 
antpuolio, įmokas;

(a) vyriausybei finansiškai dalyvaujant 
draudimo sistemose arba tiesiogiai 
ūkininkams ar ūkininkų grupėms
išmokėtus finansinius įnašus į pasėlių, 
gyvūnų ir augalų draudimo nuo 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligų arba kenkėjų antpuolio, 
įmokas;

Or. en

Pakeitimas 1552
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tiesiogiai ūkininkams išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų 
antpuolio, įmokas;

(a) tiesiogiai ūkininkams arba ūkininkų 
asociacijoms ar organizacijoms išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų 
antpuolio, įmokas;

Or. it
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Pakeitimas 1553
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tiesiogiai ūkininkams išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų 
antpuolio, įmokas;

(a) tiesiogiai ūkininkams, jų 
kooperatyvams ar gamintojų 
organizacijoms, pripažintoms pagal 
Reglamento (ES) Nr. (CMO/2012) 
106 straipsnį, išmokėtus finansinius įnašus 
į pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo nuo 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligų arba kenkėjų antpuolio, 
įmokas;

Or. pt

Pakeitimas 1554
Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Gaston 
Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tiesiogiai ūkininkams išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų 
antpuolio, įmokas;

(a) tiesiogiai ūkininkams ir miškininkystės 
produktų gamintojams išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų, 
augalų ir miškų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gaisrų, gyvūnų ar augalų ligų arba 
kenkėjų antpuolio ar atželdinimo išlaidų, 
įmokas;

Or. fr
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Pakeitimas 1555
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tiesiogiai ūkininkams išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų 
antpuolio, įmokas;

(a) tiesiogiai ūkininkams išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, laukinės gyvūnijos, įskaitant 
paukščius, gyvūnų ar augalų ligų arba 
kenkėjų antpuolio, įmokas;

Or. lv

Pakeitimas 1556
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Parama pagal šio straipsnio 1 dalies 
a punktą tiesiogiai skiriama ūkininkams 
arba ūkininkų asociacijoms, pripažintoms 
valstybių narių, kuriose savo narių vardu 
jos yra sudariusios kolektyvines draudimo 
sutartis;

Or. it

Pakeitimas 1557
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos (b) finansinius įnašus tiesiogiai 
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fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

ūkininkams arba į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba žalą darančių rūšių 
invazijos, arba su aplinka susijusio įvykio 
ar klimatinės nelaimės, kompensacijos;

Or. fr

Pakeitimas 1558
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus ar draudimo kompanijas, iš kurių 
ūkininkams išmokamos ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl gyvūnų ar augalų ligų 
arba su aplinka susijusio įvykio ar 
nepalankių klimato sąlygų, įskaitant 
sausras, kompensacijos;

Or. es

Pagrindimas

Dauguma valstybių narių turi žemės ūkio draudimo sistemą, aiškiai skirtą perimti ūkininko 
riziką. Draudimo sistema yra labiau paplitusi ir lankstesnė taikymo atžvilgiu, nei tarpusavio 
pagalbos fondų sistema, kuri daugelyje šalių neegzistuoja. Valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama lanksčiau pasirinkti formą, kuriuo jie norėtų plėtoti šį įrankį, laikantis savo rizikos 
valdymo sistemų.

Pakeitimas 1559
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos (b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
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fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

fondus, iš kurių ūkininkams,
kooperatyvams ar gamintojų 
organizacijoms, pripažintoms pagal 
Reglamento (ES) Nr. (CMO/2012) 
106 straipsnį, išmokamos ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl gyvūnų ar augalų ligų 
arba su aplinka susijusio įvykio, 
kompensacijos;

Or. pt

Pakeitimas 1560
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl
nepalankių klimato sąlygų arba kenkėjų 
antpuolio, arba gyvūnų ar augalų ligų,
arba su aplinka susijusio įvykio, 
kompensacijos;

Or. en

Pakeitimas 1561
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų
ligų arba gyvūnams ar augalams 
kenkiančių organizmų, arba su aplinka 
susijusio įvykio, kompensacijos;
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Or. fr

Pakeitimas 1562
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

Or. it

Pakeitimas 1563
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos; ar nepalankių 
klimato sąlygų, įskaitant sausras ir 
potvynius;

Or. en

Pakeitimas 1564
Petri Sarvamaa

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

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų, su aplinka susijusio įvykio 
arba nepalankių klimato sąlygų, 
kompensacijos;

Or. en

Pakeitimas 1565
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

Or. en

Pakeitimas 1566
Britta Reimers, Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Tokio pobūdžio pajamų stabilizavimo sprendimai yra gerokai mažiau veiksmingesni nei 
palyginamos ir turimos skolinių įsipareigojimų dokumentais ir ateities sandorių rinkomis 
grindžiamos rizikos draudimo galimybės.

Pakeitimas 1567
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pajamų stabilizavimo priemonė nėra naudinga kaimo plėtros fondams, kadangi ji gali būti 
labai brangi ir nestabili ir, kaip nurodyta Komisijos atliktame poveikio įvertinime, gali būti, 
jog ypatingomis aplinkybėmis ji turėtų būti didesnė nei kai valstybių narių asignavimai pagal 
II ramstį.

Pakeitimas 1568
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1569
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1570
Giancarlo Scottà, 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
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią iš tarpusavio pagalbos fondų 
skiriamos kompensacijos ūkininkams, 
kurie patyrė didelį pajamų sumažėjimą.

Or. it

Pakeitimas 1571
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią iš tarpusavio pagalbos fondų 
skiriamos kompensacijos ūkininkams, 
kurie patyrė didelį pajamų sumažėjimą.

Or. it

Pakeitimas 1572
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, skirtą 
sumokėti draudimo įmokas ir (arba) 
finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondą, iš kurio ūkininkams, kurie patyrė 
didelį pajamų sumažėjimą, skiriamos 
kompensacijos.

Or. it

Pakeitimas 1573
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią sumokami įnašai už draudimo 
įmokas ir (arba) finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.

Or. it
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Pakeitimas 1574
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į draudimo 
nuo pajamų praradimo priemones ir
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, arba kooperatyvams ar 
gamintojų organizacijoms, pripažintoms 
pagal Reglamento (ES) Nr. (CMO/2012) 
106 straipsnį, patyrusiems ekonominių 
nuostolių, skiriamos kompensacijos.

Or. pt

Pakeitimas 1575
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai sumokami kaip 
draudimo įmokos arba dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

Or. es

Pagrindimas

Jokia ES šalis neturi jokios patirties pajamų stabilizavimo priemonės srityje. Todėl 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė toliau plėtoti šią priemonę pasitelkiant 
dabartinius rizikos valdymo modelius. Tačiau dauguma valstybių narių turi žemės ūkio 
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draudimo sistemą, skirtą perimti ūkininko riziką.

Pakeitimas 1576
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai sumokami kaip 
draudimo įmokos arba dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama skatinti lankstumą, kad būtų galima realiai vertinti tai, kaip draudimo mechanizmai 
yra įtraukti į pajamų stabilizavimo priemonės.

Pakeitimas 1577
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai sumokami kaip 
draudimo įmokos arba dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

Or. es

Pakeitimas 1578
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai sumokami kaip 
draudimo įmokos arba dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

Or. en

Pakeitimas 1579
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, arba 
pagal kurią finansiniai įnašai mokami 
tiesiai ūkininkams, kad šie susimokėtų 
draudimo įmokas, iš kurio padengiamas 
didelis pajamų sumažėjimas, skiriamos 
kompensacijos.

Or. it

Pakeitimas 1580
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal (c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
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kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

kurią finansiniai įnašai dedami į pajamų 
draudimo priemones ir tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

Or. fr

Pakeitimas 1581
Riikka Manner, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą,
skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams už
didelį pajamų sumažėjimą skiriamos 
kompensacijos.

Or. en

Pakeitimas 1582
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Parama, skiriama ūkininkams pagal 
priemones nurodytas 38, 39 ir 
40 straipsniuose, turėtų būti grindžiama 
atskiro ūkininko nuostolių įvertinimu 
arba rodikliais pagrįstos sistema, 
remiantis savanoriškais pagrindais.

Or. en
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Pakeitimas 1583
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės 
pagal nacionalinę teisę akredituota 
ūkininkų, kurie yra fondo nariai, 
apsidraudimo schema, pagal kurią fondui 
priklausantiems ūkininkams, patyrusiems 
ekonominių nuostolių dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio ar su aplinka 
susijusių įvykio arba susidūrusiems su 
dideliu pajamų sumažėjimu, skiriamos 
kompensacinės išmokos.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 1584
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio ar su aplinka susijusių įvykio
arba susidūrusiems su dideliu pajamų 
sumažėjimu, skiriamos kompensacinės 
išmokos.

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio ar nepalankių klimato sąlygų
arba susidūrusiems su dideliu pajamų 
sumažėjimu, skiriamos kompensacinės 
išmokos.

Or. en
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Pakeitimas 1585
Riikka Manner, Nils Torvalds, Sari Essayah, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, 
Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio ar su aplinka susijusių įvykio 
arba susidūrusiems su dideliu pajamų 
sumažėjimu, skiriamos kompensacinės 
išmokos.

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams už ekonominius nuostolius dėl 
gyvūnų ar augalų ligos protrūkio ar
nepalankių klimato sąlygų, kenkėjų 
antpuolio ar su aplinka susijusių įvykio, 
nepalankių klimato sąlygų arba 
susidūrusiems su dideliu pajamų 
sumažėjimu, skiriamos kompensacinės 
išmokos.

Or. en

Pakeitimas 1586
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio ar su aplinka susijusių įvykio 
arba susidūrusiems su dideliu pajamų 
sumažėjimu, skiriamos kompensacinės 
išmokos.

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas arba draudimo 
kompanija – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio ar su aplinka susijusių įvykio, 
nepalankių klimato sąlygų arba 
susidūrusiems su dideliu pajamų 
sumažėjimu, skiriamos kompensacinės 
išmokos.
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Or. es

Pakeitimas 1587
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio ar su aplinka susijusių įvykio 
arba susidūrusiems su dideliu pajamų 
sumažėjimu, skiriamos kompensacinės 
išmokos.

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio
pagalbos fondas – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių dėl nepalankių klimato sąlygų, 
gyvūnų ar augalų ligos protrūkio ar su 
aplinka susijusių įvykio arba susidūrusiems 
su dideliu pajamų sumažėjimu, skiriamos 
kompensacinės išmokos.

Or. it

Pakeitimas 1588
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad dėl šios 
priemonės ir kitų Sąjungos paramos 
priemonių arba privačių draudimo 
schemų derinimo žalos atlyginimas 
neviršytų pačios žalos. Vertinant ūkininkų 
pajamų lygį atsižvelgiama ir į tiesioginę 
pajamų paramą, teikiamą Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo1 (toliau – EGF) lėšomis.

Išbraukta.

                                               
1 [...] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. [...] dėl Europos prisitaikymo prie 

globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), OL L [...], [...], p. [...].
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Or. es

Pagrindimas

Ši sąlyga nėra būtina, nes nuostolių vertinimui nustatytomis ribomis atsižvelgiama į visas 
pajamas ir, be to, kompensuojamas tik procentas, kuris niekada negali būti didesnis nei 
70 proc. nuo skirtumo tarp pajamų ir išlaidų. Tai reiškia, kad kiekvienas ūkininkas yra 
priverstas prisiimti 30 proc. rizikos.

Pakeitimas 1589
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad dėl šios 
priemonės ir kitų Sąjungos paramos 
priemonių arba privačių draudimo schemų 
derinimo žalos atlyginimas neviršytų 
pačios žalos. Vertinant ūkininkų pajamų 
lygį atsižvelgiama ir į tiesioginę pajamų 
paramą, teikiamą Europos prisitaikymo 
prie globalizacijos padarinių fondo36

(toliau – EGF) lėšomis.

3. Valstybės narės užtikrina, kad dėl šios 
priemonės ir kitų Sąjungos paramos 
priemonių arba privačių draudimo schemų 
derinimo žalos atlyginimas neviršytų 
pačios žalos.

Or. en

Pakeitimas 1590
George Lyon, Marit Paulsen, Britta Reimers, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalies 36 išnaša 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36. [...] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. [...] dėl Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo (2014–2020 m.), OL L [...], [...], p. 
[...].

Išbraukta.

Or. en



PE494.480v01-00 92/172 AM\909514LT.doc

LT

Pakeitimas 1591
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 39 
straipsnio 3 dalies b punkte ir 40 
straipsnio 4 dalyje nurodytų tarpusavio 
pagalbos fondui suteiktų komercinių 
paskolų trumpiausios ir ilgiausios 
trukmės.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Stabilizavimo priemonės perkėlimas į II ramstį ( o tai reiškia prasidės painiava tarp valstybių 
narių) nėra logiškas, kadangi vienos valstybės narės nuspręs ją įgyvendinti, o kitos ne. 
Galiausiai, kai kurie gamintojai bus palikti nepalankioje padėtyje palyginti su kitais, kurie 
turės priemonių, kuriomis pasinaudodami galės spręsti tas pačias rinkos krizės problemas.
Tai griauna rinkos vienovę.

Pakeitimas 1592
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas
1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti 
dėl nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų 
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ligos arba kenkėjų išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonę buvo 
sunaikinta daugiau kaip 30 proc. 
ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų 
metų laikotarpio produkcijos arba 
praėjusių penkerių metų laikotarpio 
vidutinės trejų metų produkcijos, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų.
2.
Nepalankias klimato sąlygas, gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkį arba kenkėjų 
antpuolį oficialiai tokiais turi pripažinti 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija.
Atitinkamais atvejais valstybės narės gali 
iš anksto nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis laikoma, kad toks oficialus 
pripažinimas suteiktas.
3. 
Draudimo išmokomis kompensuojama 
suma neturi viršyti bendrų 37 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos rūšies ar apimties ir nesiekiama 
to nustatyti.
Valstybės narės, taikydamos atitinkamas 
viršutines ribas, gali apriboti draudimo 
įmokos, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, sumą.
4. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių dydžių.

Or. en

Pakeitimas 1593
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas
1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti 
dėl nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų 
ligos arba kenkėjų išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonę buvo 
sunaikinta daugiau kaip 30 proc. 
ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų 
metų laikotarpio produkcijos arba 
praėjusių penkerių metų laikotarpio 
vidutinės trejų metų produkcijos, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų.
2.
Nepalankias klimato sąlygas, gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkį arba kenkėjų
antpuolį oficialiai tokiais turi pripažinti 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija.
Atitinkamais atvejais valstybės narės gali 
iš anksto nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis laikoma, kad toks oficialus 
pripažinimas suteiktas.
3.
Draudimo išmokomis kompensuojama 
suma neturi viršyti bendrų 37 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos rūšies ar apimties ir nesiekiama 
to nustatyti.
Valstybės narės, taikydamos atitinkamas 
viršutines ribas, gali apriboti draudimo 
įmokos, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, sumą.
4. Parama neviršija I priede nustatytų 
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didžiausių dydžių.

Or. en

Pakeitimas 1594
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas
1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti 
dėl nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų 
ligos arba kenkėjų išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonę buvo 
sunaikinta daugiau kaip 30 proc. 
ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų 
metų laikotarpio produkcijos arba 
praėjusių penkerių metų laikotarpio 
vidutinės trejų metų produkcijos, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų.
2.
Nepalankias klimato sąlygas, gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkį arba kenkėjų 
antpuolį oficialiai tokiais turi pripažinti 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija.
Atitinkamais atvejais valstybės narės gali 
iš anksto nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis laikoma, kad toks oficialus 
pripažinimas suteiktas.
3.
Draudimo išmokomis kompensuojama 
suma neturi viršyti bendrų 37 straipsnio 1 
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dalies a punkte nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos rūšies ar apimties ir nesiekiama 
to nustatyti.
Valstybės narės, taikydamos atitinkamas 
viršutines ribas, gali apriboti draudimo 
įmokos, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, sumą.
4. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių dydžių.

Or. fr

Pakeitimas 1595
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas
1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti 
dėl nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų 
ligos arba kenkėjų išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonę buvo 
sunaikinta daugiau kaip 30 proc. 
ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų 
metų laikotarpio produkcijos arba 
praėjusių penkerių metų laikotarpio 
vidutinės trejų metų produkcijos, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų.
2.
Nepalankias klimato sąlygas, gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkį arba kenkėjų 



AM\909514LT.doc 97/172 PE494.480v01-00

LT

antpuolį oficialiai tokiais turi pripažinti 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija.
Atitinkamais atvejais valstybės narės gali 
iš anksto nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis laikoma, kad toks oficialus 
pripažinimas suteiktas.
3.
Draudimo išmokomis kompensuojama 
suma neturi viršyti bendrų 37 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos rūšies ar apimties ir nesiekiama 
to nustatyti.
Valstybės narės, taikydamos atitinkamas 
viršutines ribas, gali apriboti draudimo 
įmokos, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, sumą.
4. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių dydžių.

Or. it

Pakeitimas 1596
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtai
augalų ligos arba kenkėjų, dėl kurių 
prarandama didelė pajamų dalis,
išnaikinimo arba plitimo sustabdymo
priemonei, nustatytai atsižvelgiant į 
kiekvienos produkto rūšies ar valdos 
ypatybes. Nuostoliai apskaičiuojami 
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laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

atsižvelgiant į atitinkamą konkrečiais 
metais prarastą derliaus dalį.

Or. es

Pagrindimas

30 proc. riba yra per didelė ir atgraso ūkininkus nuo naudojimosi rizikos valdymo 
priemonėmis. Ūkio pelningumas turėtų būti naudojamas kaip pagrindas, kadangi dėl kainų ir 
sąnaudų svyravimo jas reikia kiekvienais metais atskirai nustatyti iš naujo.

Pakeitimas 1597
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtai
augalų ligos arba kenkėjų išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonei. Toks 
draudimas turėtų padengti nuostolius, 
apskaičiuotus remiantis apdrausta 
sektoriaus vidutine metine produkcija.

Or. en

Pakeitimas 1598
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies 
a punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtai 
augalų ligos arba kenkėjų, dėl kurių 
metinė produkcija sumažėja daugiau kaip 
15 proc. palyginti su ūkininko vidutine 
metine produkcija, išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonei. Ši vidutinė 
metinė produkcija apskaičiuojama 
atsižvelgiant į praėjusių trejų metų 
laikotarpio arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės metų produkcijos 
rezultatus, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų arba, tinkamai 
pagrįstomis išskirtinėmis aplinkybėmis, 
atsižvelgiant į bet kurių vienerių metų per 
praėjusius penkerius metus produkcijos 
rezultatus.

Nuostolių masto apskaičiavimas gali būti 
pritaikytas prie kiekvieno produkto tipo 
konkrečių ypatybių naudojant:
(a) biologinius rodiklius (prarasta 
biologinė masė) arba lygiaverčius 
prarasto derliaus rodiklius, nustatytus 
ūkio, vietovės, regiono ar nacionaliniu 
lygmeniu, arba
(b) oro sąlygų rodiklius (kritulių kiekis, 
temperatūra ir kt.), nustatytus vietovės, 
regiono ar nacionaliniu lygmeniu.

Or. pt

Pakeitimas 1599
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtai 
augalų ligos arba kenkėjų, sunaikinančių 
daugiau kaip 15 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų, išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonei.

Nuostoliai gali būti apskaičiuojami 
atsižvelgiant į kiekvieną produkto rūšį ir 
naudojant biologinius rodiklius 
(grindžiamus, pvz., prarasta biologine 
mase) arba lygiaverčius prarasto derliaus 
rodiklius, nustatytus valdos arba 
visuotiniu lygmeniu.

Or. pt

Pakeitimas 1600
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtai 
augalų ligos arba kenkėjų, sunaikinančių 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
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metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų, išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonei.

Nuostolių masto apskaičiavimas gali būti 
pritaikytas prie kiekvienos produkto rūšies 
konkrečių ypatybių naudojant:
(a) biologinius rodiklius (prarasta 
biologinė masė) arba lygiaverčius 
prarasto derliaus rodiklius, nustatytus 
ūkio, vietovės, regiono ar nacionaliniu 
lygmeniu, arba
(b) oro sąlygų rodiklius (kritulių kiekis, 
temperatūra, ir t. t.), nustatytus vietovės, 
regiono ar nacionaliniu lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 1601
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtai 
augalų ligos arba kenkėjų, sunaikinančių 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų, išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonei.
Apskaičiuojant individualius ūkininko 
nuostolius, patirtus minėtais atvejais, gali 
būti naudojamos rodikliais pagrįstos 



PE494.480v01-00 102/172 AM\909514LT.doc

LT

sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administravimą turėtų būti leista apskaičiuojant nuostolius naudoti 
rodikliais pagrįstas sistemas, jei valstybės narės norėtų jas naudoti.

Pakeitimas 1602
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtai 
augalų ligos arba kenkėjų, sunaikinančių 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
pasėlių produkcijos ar atskiro ūkio 
gyvulių produkcijos arba praėjusių 
penkerių metų laikotarpio vidutinės trejų 
metų produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų, išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonei.

Or. en

Pakeitimas 1603
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei 1 dalyje nurodyta garantija 
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įtraukta į draudimą, kuris apima ir kitas 
rizikas, įmokų daliai, atitinkančiai 1 
dalyje nurodytą garantiją, gali būti skirta 
parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą.

Or. fr

Pakeitimas 1604
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1605
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1606
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.
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Or. it

Pakeitimas 1607
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei 
augalų ligų ir su aplinka susijusių įvykių 
atvejais

Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei 
augalų ligų ar gyvūnams ar augalams 
kenksmingų organizmų plitimo ir su 
aplinka susijusių įvykių atvejais 

Or. fr

Pakeitimas 1608
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei 
augalų ligų ir su aplinka susijusių įvykių 
atvejais

Tarpusavio pagalbos fondai ir draudimas
gyvūnų bei augalų ligų, su aplinka 
susijusių įvykių ir nepalankių klimato 
sąlygų atvejais

Or. es

Pakeitimas 1609
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad tarpusavio pagalbos fondas atitiktų 1. Parama pagal šią priemonę apima 
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paramos skyrimo reikalavimus, administracinę ir techninę pagalbą 
tarpusavio pagalbos fondams, iš kurių 
ūkininkams išmokamos ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl gyvūnų ar augalų 
ligų protrūkio arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos. Kad tarpusavio 
pagalbos fondas atitiktų paramos skyrimo 
reikalavimus,

Or. en

Pakeitimas 1610
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.

2. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos. Vis dėlto 
ūkininkai paprastai galės gauti 
kompensaciją tik tuo atveju, jei jie ėmėsi 
visų atsargumo priemonių, būtinų 
siekiant pagerinti jų valdų atsparumą 
aplinkos sąlygų blogėjimui, gyvūnų bei 
augalų ligoms ir su klimato kaita 
susijusiems įvykiams.

Or. en

Pakeitimas 1611
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.

2. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams, jų 
kooperatyvams ar pagal Reglamento (ES) 
Nr. (BRO/2012) 106 straipsnį 
pripažintoms gamintojų organizacijoms
krizių atveju ir dėl atitikties šioms 
taisyklėms administravimo ir stebėsenos.
Valstybės narės gali derinti draudimo ir 
tarpusavio pagalbos fondų sistemas.

Or. pt

Pakeitimas 1612
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.

2. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos. Valstybės 
narės gali nuspręsti tarpusavio pagalbos 
fondus papildyti draudimo sistemomis ir 
bendradarbiavimu draudimo klausimu, 
taip pat pasitelkdami kredito unijas.

Or. bg

Pakeitimas 1613
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti
finansiniai įnašai gali būti susiję tik su:

Iš visų valstybinių fondų, pvz., EŽŪFKP, 
ir nacionalinių ir regioninių fondų 
teikiami finansiniai įnašai į tarpusavio 
pagalbos fondus gali būti susiję tik su:

Or. en

Pakeitimas 1614
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti 
finansiniai įnašai gali būti susiję tik su:

37 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti 
finansiniai įnašai į tarpusavio pagalbos 
fondus gali būti susiję tik su:

Or. fr

Pakeitimas 1615
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumomis, kurios iš tarpusavio 
pagalbos fondo išmokamos ūkininkams 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

(b) tarpusavio pagalbos fondo veiklos 
vykdymo administracinėmis išlaidomis.

Or. en
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Pakeitimas 1616
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumomis, kurios iš tarpusavio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams kaip 
finansinės kompensacijos. Be to, finansinis 
įnašas gali būti susijęs su komercinių 
paskolų, paimtų iš tarpusavio pagalbos 
fondo siekiant ūkininkams išmokėti 
finansines kompensacijas krizių atvejais, 
palūkanomis.

(b) sumomis, kurios iš tarpusavio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams kaip 
finansinės kompensacijos. Be to, finansinis 
įnašas gali būti susijęs su komercinių 
paskolų, paimtų tarpusavio pagalbos fondo 
siekiant ūkininkams išmokėti finansines 
kompensacijas krizių atvejais, palūkanomis 
arba su draudimo įmokomis pagal 
draudimo polisus, kuriuos tarpusavio 
pagalbos fondas įsigijo rinkos kaina. Kaip 
alternatyva šioms sumoms finansiniai 
įnašai gali būti naudojami įstatiniam 
kapitalui didinti ne daugiau kaip iki 
65 proc. ūkininkų mokamų įnašų. 

Or. it

Pakeitimas 1617
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumomis, kurios iš tarpusavio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams kaip 
finansinės kompensacijos. Be to, finansinis 
įnašas gali būti susijęs su komercinių
paskolų, paimtų iš tarpusavio pagalbos 
fondo siekiant ūkininkams išmokėti 
finansines kompensacijas krizių atvejais, 
palūkanomis.

(b) sumomis, kurios iš tarpusavio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams, jų 
kooperatyvams ar pagal Reglamento (ES) 
Nr. (BRO/2012) 106 straipsnį 
pripažintoms gamintojų organizacijoms
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams, jų 
kooperatyvams ar pagal Reglamento (ES) 
Nr. (BRO/2012) 106 straipsnį 
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pripažintoms gamintojų organizacijoms
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

Or. pt

Pakeitimas 1618
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sumomis, kurios iš tarpusavio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams kaip 
finansinės kompensacijos. Be to, finansinis 
įnašas gali būti susijęs su komercinių 
paskolų, paimtų iš tarpusavio pagalbos 
fondo siekiant ūkininkams išmokėti 
finansines kompensacijas krizių atvejais, 
palūkanomis.

(b) sumomis, kurios iš tarpusavio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams kaip 
finansinės kompensacijos. Be to, finansinis 
įnašas gali būti susijęs su komercinių 
paskolų, paimtų iš tarpusavio pagalbos 
fondo siekiant ūkininkams išmokėti 
finansines kompensacijas krizių atvejais, 
palūkanomis arba kapitalu.

Or. en

Pakeitimas 1619
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 
įnašo neskiriama.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1620
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 
įnašo neskiriama.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 1621
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo įnašo 
neskiriama.

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą galima skirti 
dalinį įnašą iš viešųjų fondų.

Or. en

Pakeitimas 1622
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo įnašo 
neskiriama.

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo įnašo 
neskiriama. Jokių įnašų iš viešųjų fondų 
neskiriama sumoms, kurias tarpusavio 
pagalbos fondai moka ūkininkams kaip 
finansinę kompensaciją. 

Or. en
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Pakeitimas 1623
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dėl gyvūnų ligų patirtų nuotolių 
finansinė kompensacija pagal 37 straipsnio 
1 dalies b punktą gali būti skiriama tik 
ligų, nurodytų gyvūnų ligų sąraše, kurį 
sudarė Pasaulinė gyvūnų sveikatos 
organizacija ir (arba) kuris nustatytas 
Tarybos sprendimo 90/424/EEB priede, 
atveju.

4. Dėl gyvūnų ligų patirtų nuotolių 
finansinė kompensacija gali būti skiriama 
tik ligų, kurios atsiranda ne dėl netvarių 
sistemų, pvz., pramoninio ūkininkavimo ir 
monokultūrų auginimo, atveju.

Or. en

Pakeitimas 1624
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dėl gyvūnų ligų patirtų nuotolių 
finansinė kompensacija pagal 37 straipsnio 
1 dalies b punktą gali būti skiriama tik ligų, 
nurodytų gyvūnų ligų sąraše, kurį sudarė 
Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija ir 
(arba) kuris nustatytas Tarybos sprendimo 
90/424/EEB priede, atveju.

4. Dėl gyvūnų ligų patirtų nuotolių 
finansinė kompensacija pagal 37 straipsnio 
1 dalies b punktą gali būti skiriama tik ligų, 
nurodytų gyvūnų ligų sąraše, kurį sudarė 
Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija ir 
(arba) kuris nustatytas Tarybos sprendimo 
90/424/EEB priede, atveju ir bet kokių kitų 
atsirandančių į šį sąrašą neįtrauktų ligų 
atvejais.

Or. es

Pagrindimas

Kasdien Sąjungoje susiduriama su vis daugiau anksčiau neegzistavusių ligų, pvz., mėlynojo 
liežuvio liga, paukščių gripu ar Šmalenbergo virusu, dėl kurių šiuo metu rizikos yra 
akivaizdžiai daugiau.
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Pakeitimas 1625
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1626
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1627
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pajamų stabilizavimo priemonė nėra naudinga kaimo plėtros fondams, kadangi ji gali būti 
labai brangi ir nestabili ir, kaip nurodyta Komisijos atliktame poveikio įvertinime, gali būti, 
jog ypatingomis aplinkybėmis ji turėtų būti didesnė nei kai valstybių narių asignavimai pagal 
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II ramstį.

Pakeitimas 1628
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1629
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1630
Britta Reimers, Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių 
penkerių metų laikotarpio vidutinių trejų 
metų pajamų, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų. 37 straipsnio 1 

Išbraukta.
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dalies c punkte pajamos yra įplaukų, 
kurias ūkininkas gauna iš rinkos, 
įskaitant visų formų viešąją paramą, 
suma, atskaičius sąnaudas. Iš tarpusavio 
pagalbos fondo ūkininkams mokamomis 
išmokomis kompensuojama ne daugiau 
kaip 70 proc. prarastų pajamų.

Or. de

Pagrindimas

Tokio pobūdžio pajamų stabilizavimo sprendimai yra gerokai mažiau veiksmingesni nei 
palyginamos ir turimos skolinių įsipareigojimų dokumentais ir ateities sandorių rinkomis 
grindžiamos rizikos draudimo galimybės.

Pakeitimas 1631
Marit Paulsen, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius
sąnaudas. Iš tarpusavio pagalbos fondo 
ūkininkams mokamomis išmokomis 
kompensuojama ne daugiau kaip 70 proc. 
prarastų pajamų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš žemės ūkio produkcijos rinkoje, 
suma. Iš tarpusavio pagalbos fondo 
ūkininkams mokamomis išmokomis 
kompensuojama ne daugiau kaip 70 proc. 
prarastų pajamų.

Or. en

Pagrindimas

Kad ši priemonė būtų pritaikyta prie 37 konstatuojamojoje dalyje nurodyto tikslo, jos tikslas 
turėtų būti pajamų saugumas, o ne pelnas.
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Pakeitimas 1632
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo arba pagal 
draudimo sutartis ūkininkams mokamomis 
išmokomis kompensuojama ne daugiau 
kaip 70 proc. prarastų pajamų. Jei ši 
priemonė įtraukta į kaimo plėtros 
programas, lėšos skiriamos atsižvelgiant į 
valdų atitinkamoje valstybėje narėje ar 
regione pajamų riziką.

Or. es

Pagrindimas

Šio straipsnio pakeitimas siūlomas siekiant užtikrinti, kad naudojant šią pajamų stabilizavimo 
priemonę draudimo įmokoms galima būtų skirti paramą, ir paaiškinti, kodėl jos, jei įmanoma, 
buvo įtrauktos į kaimo plėtros programas.

Pakeitimas 1633
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. Parama taip pat gali būti skirta, 
jei vidutinė kooperatyvo ar gamintojų 
organizacijos parduodamos produkcijos 
vertė yra 20 proc. didesnė nei praėjusių 
penkerių metų laikotarpio trejų metų 
parduodamos produkcijos vidutinė vertė, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo arba pagal 
draudimo schemas ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų 
arba kooperatyvų ar gamintojų 
organizacijų vidutinės parduodamos 
produkcijos vertės.

Or. pt

Pakeitimas 1634
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
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rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant pajamas už visų 
formų produkciją, susijusią su žemės ūkio 
veikla, ir visų formų viešąją paramą, suma, 
atskaičius sąnaudas. Iš tarpusavio pagalbos 
fondo arba pagal draudimo kreditinius 
reikalavimus ūkininkams mokamomis 
išmokomis arba išmokomis pagal fondo 
sudarytą draudimo sutartį
kompensuojama ne daugiau kaip 70 proc. 
prarastų pajamų.

Or. it

Pakeitimas 1635
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant pajamas už visų 
formų produkciją, susijusią su žemės ūkio 
veikla, ir visų formų viešąją paramą, suma, 
atskaičius sąnaudas. Iš tarpusavio pagalbos 
fondo arba pagal draudimo kreditinius 
reikalavimus ūkininkams mokamomis 
išmokomis kompensuojama ne daugiau 
kaip 70 proc. prarastų pajamų.

Or. it
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Pakeitimas 1636
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 47 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo arba iš 
draudimo ūkininkams mokamomis 
išmokomis kompensuojama ne daugiau 
kaip 70 proc. prarastų pajamų.

Or. es

Pakeitimas 1637
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
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Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

Iš tarpusavio pagalbos fondo arba iš 
draudimo ūkininkams mokamomis 
išmokomis kompensuojama ne daugiau 
kaip 70 proc. prarastų pajamų.

Or. es

Pagrindimas

Draudimas ir kompensacijos iš draudimo sąlygos įtrauktos į šį straipsnį dėl pajamų 
stabilizavimo priemonės vadovaujantis 37 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 1638
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius 
sąnaudas. Iš tarpusavio pagalbos fondo 
ūkininkams mokamomis išmokomis 
kompensuojama ne daugiau kaip 70 proc. 
prarastų pajamų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma. Iš tarpusavio 
pagalbos fondo arba iš draudimo
ūkininkams mokamomis išmokomis 
kompensuojama ne daugiau kaip 70 proc. 
prarastų pajamų.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti tekstą su 37 straipsnio pakeitimu. Sąnaudos išbrauktos, nes 
daugelyje sektorių pagrindinė ūkininkų pajamų skirtumų priežastis yra tų sektorių augimas ir 
įšaldytos produkcijos pardavimo kainos.
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Pakeitimas 1639
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo arba iš 
draudimo ūkininkams mokamomis 
išmokomis kompensuojama ne daugiau 
kaip 70 proc. prarastų pajamų.

Or. es

Pakeitimas 1640
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo arba pagal 
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mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

rinkos kaina sudarytas draudimo sutartis
ūkininkams mokamomis išmokomis 
kompensuojama ne daugiau kaip 70 proc. 
prarastų pajamų.

Or. it

Pakeitimas 1641
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.
Apskaičiuojant atskiro ūkininko 
nuostolius gali būti naudojamos rodikliais 
pagrįstos sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti administravimą turėtų būti leista apskaičiuojant nuostolius naudoti 
rodikliais pagrįstas sistemas, jei valstybės narės norėtų jas naudoti.

Pakeitimas 1642
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas



PE494.480v01-00 122/172 AM\909514LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Panašiai 37 straipsnyje numatyta parama 
taip pat gali būti skirta, kai metinių 
pajamų sumažėjimas sudaro daugiau kaip 
30 proc. ūkininko gamybos sąnaudų, 
tenkančių vienam pasėliui ar galvijų 
bandai. Bendros pajamos nuo pasėlio ar 
galvijų bandos yra įplaukų, kurias 
ūkininkas gauna iš rinkos, įskaitant visų 
formų viešąją paramą, suma, atskaičius 
sąnaudas, tarpusavio pagalbos fondo ar 
draudimo bendrovės išmokas ūkininkams, 
kuriomis kompensuojama ne daugiau 
kaip 70 proc. prarastų pajamų.

Or. es

Pakeitimas 1643
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad tarpusavio pagalbos fondas atitiktų 
paramos skyrimo reikalavimus,

2. Kad tarpusavio pagalbos fondas ir 
draudimo įmokos atitiktų paramos skyrimo 
reikalavimus,

Or. es

Pakeitimas 1644
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato tarpusavio 3. Valstybės narės nustato tarpusavio 
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pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.

pagalbos fondų ir draudimo įmokų
struktūros ir valdymo taisykles, visų pirma 
dėl kompensacinių išmokų skyrimo 
ūkininkams krizių atveju ir dėl atitikties 
šioms taisyklėms administravimo ir 
stebėsenos.

Or. es

Pakeitimas 1645
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.

3. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų ir draudimo sutarčių 
struktūros ir valdymo taisykles, visų pirma 
dėl kompensacinių išmokų skyrimo 
ūkininkams krizių atveju ir dėl atitikties 
šioms taisyklėms administravimo ir 
stebėsenos.

Or. it

Pakeitimas 1646
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.

3. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų, visų pirma dėl 
kompensacinių išmokų skyrimo 
ūkininkams krizių atveju ir dėl atitikties 
šioms taisyklėms administravimo ir 
stebėsenos, ir draudimo sutarčių 
struktūros ir valdymo taisykles.

Or. it
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Pakeitimas 1647
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.

3. Valstybės narės nustato savitarpio 
pagalbos fondų struktūros ir valdymo 
taisykles, visų pirma siekdamos suteikti 
kompensacines išmokas ūkininkams, 
kooperatyvams ir gamintojų 
organizacijoms krizių atveju arba 
siekdamos vykdyti tokių taisyklių 
laikymosi administravimą ir stebėseną.

Or. pt

Pakeitimas 1648
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
40 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnio 1 dalyje nurodyti įnašai gali 
būti susiję tik su sumomis, ūkininkams 
išmokėtomis iš tarpusavio pagalbos fondų 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 1649
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnio 1 dalyje nurodyti įnašai gali 
būti susiję tik su sumomis, ūkininkams 
išmokėtomis iš tarpusavio pagalbos fondų 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

Pagal 37 straipsnio 1 dalies c punktą 
parama gali būti teikiama kaip finansinis 
įnašas ūkininkų įmokoms į tarpusavio 
pagalbos fondą.

Or. it

Pakeitimas 1650
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnio 1 dalyje nurodyti įnašai gali 
būti susiję tik su sumomis, ūkininkams 
išmokėtomis iš tarpusavio pagalbos fondų 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

37 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
įnašai gali būti susiję tik su sumomis, 
ūkininkams išmokėtomis iš tarpusavio 
pagalbos fondų kaip finansinės 
kompensacijos arba kaip išlaidų draudimo 
polisams, kuriuos gali įsigyti ūkininkas 
individualiai arba ūkininkų grupė 
bendrai, dalis. Be to, finansinis įnašas gali 
būti susijęs su komercinių paskolų, paimtų 
tarpusavio pagalbos fondo siekiant 
ūkininkams išmokėti finansines 
kompensacijas krizių atvejais, palūkanomis 
arba su draudimo įmokomis pagal 
draudimo polisus, kuriuos tarpusavio 
pagalbos fondas įsigijo rinkos kaina.

Kaip alternatyva šioms sumoms 
finansiniai įnašai gali būti naudojami 
tarpusavio pagalvos fondų įstatiniam 
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kapitalui didinti ne daugiau kaip iki 
65 proc. ūkininkų mokamų įnašų. 

Or. it

Pakeitimas 1651
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnio 1 dalyje nurodyti įnašai gali 
būti susiję tik su sumomis, ūkininkams 
išmokėtomis iš tarpusavio pagalbos fondų 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

37 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
įnašai gali būti susiję tik su sumomis, 
ūkininkams išmokėtomis iš tarpusavio 
pagalbos fondų kaip finansinės 
kompensacijos arba kaip išlaidų draudimo 
polisams, kuriuos gali įsigyti ūkininkai, 
dalis. Be to, finansinis įnašas gali būti 
susijęs su komercinių paskolų, paimtų 
tarpusavio pagalbos fondo siekiant 
ūkininkams išmokėti finansines 
kompensacijas krizių atvejais, palūkanomis
arba su draudimo įmokomis pagal 
draudimo polisus, kuriuos įsigijo 
tarpusavio pagalbos fondas. Kaip 
alternatyva šioms sumoms finansiniai 
įnašai gali būti naudojami tarpusavio 
pagalvos fondų įstatiniam kapitalui 
didinti ne daugiau kaip iki 65 proc. 
ūkininkų mokamų įnašų.

Or. it

Pakeitimas 1652
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnio 1 dalyje nurodyti įnašai gali 37 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
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būti susiję tik su sumomis, ūkininkams 
išmokėtomis iš tarpusavio pagalbos fondų 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

įnašai skiriami tik draudimo polisams, 
apimantiems 1 dalyje nurodytas 
prarandamas pajamas, arba antraip gali 
būti susiję tik su sumomis, ūkininkams 
išmokėtomis iš tarpusavio pagalbos fondų 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

Or. it

Pakeitimas 1653
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnio 1 dalyje nurodyti įnašai gali 
būti susiję tik su sumomis, ūkininkams 
išmokėtomis iš tarpusavio pagalbos fondų 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

37 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
įnašai gali būti susiję tik su sumomis, 
ūkininkams išmokėtomis iš tarpusavio 
pagalbos fondų arba remiantis draudimo 
įmokomis kaip finansinės kompensacijos. 
Be to, finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

Or. es

Pakeitimas 1654
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnio 1 dalyje nurodyti įnašai gali 37 straipsnio 1 dalies c punkte nurodyti 
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būti susiję tik su sumomis, ūkininkams 
išmokėtomis iš tarpusavio pagalbos fondų 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.

įnašai gali būti susiję tik su sumomis, 
ūkininkams, kooperatyvams ir gamintojų 
organizacijoms išmokėtomis iš tarpusavio 
pagalbos fondų kaip finansinės 
kompensacijos. Be to, finansinis įnašas gali 
būti susijęs su komercinių paskolų, paimtų 
tarpusavio pagalbos fondo siekiant 
ūkininkams išmokėti finansines 
kompensacijas krizių atvejais, 
palūkanomis.

Or. pt

Pakeitimas 1655
Giancarlo Scottà, 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
40 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 37a straipsnio 1 dalies c punktą 
parama gali būti teikiama kaip finansinis 
įnašas ūkininkų įmokoms į tarpusavio 
pagalbos fondą. Valstybės narės turi 
nustatyti taisykles, pagal kurias valdomi 
ūkininkų įnašai į fondą.

Or. it

Pakeitimas 1656
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 
įnašo neskiriama.

Išbraukta.

Or. it
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Pakeitimas 1657
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 
įnašo neskiriama.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 1658
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 
įnašo neskiriama.

Valstybės narės turi nustatyti taisykles, 
pagal kurias valdomi ūkininkų įnašai į 
fondą.

Or. it

Pakeitimas 1659
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo įnašo 
neskiriama.

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą galima skirti 
dalinį įnašą iš viešųjų fondų.

Or. en
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Pakeitimas 1660
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo įnašo 
neskiriama.

Į tarpusavio pagalbos fondo pradinį 
pasirašytąjį kapitalą viešojo įnašo 
neskiriama.

Or. it

Pakeitimas 1661
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa Zamora, 
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Susijusios valstybės narės 
kompetentinga institucija oficialiai 
pripažįsta, jog gerokai sumažėjo ūkininko 
pajamos. Atitinkamais atvejais valstybės 
narės gali iš anksto nustatyti kriterijus, 
kuriais remiantis laikoma, kad toks 
oficialus pripažinimas suteiktas. 
Draudimo kompensacija išmokama 
netaikant jokių būsimos produkcijos 
rūšies ar kiekio reikalavimų ar 
specifikacijų.

Or. es

Pagrindimas

Draudimas ir kompensacijos iš draudimo sąlygos įtrauktos į šį straipsnį dėl pajamų 
stabilizavimo priemonės vadovaujantis 37 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 1662
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių dydžių.

5. Susijusios valstybės narės 
kompetentinga institucija oficialiai 
pripažįsta, jog gerokai sumažėjo ūkininko 
pajamos.

Or. es

Pakeitimas 1663
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atitinkamais atvejais valstybės narės gali 
iš anksto nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis laikoma, kad toks oficialus 
pripažinimas suteiktas.

Or. es

Pakeitimas 1664
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudimo kompensacija išmokama 
netaikant jokių būsimos produkcijos 
rūšies ar kiekio reikalavimų ar 
specifikacijų.

Or. es



PE494.480v01-00 132/172 AM\909514LT.doc

LT

Pagrindimas

Draudimas ir kompensacijos iš draudimo sąlygos turėtų būti įtrauktos į šią dalį.

Pakeitimas 1665
Ulrike Rodust, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41 straipsnis Išbraukta.
Priemonių įgyvendinimo taisyklės
Komisija įgyvendinimo aktais priima šio 
skirsnio priemonių įgyvendinimo taisykles 
dėl:
(a) institucijų ir įstaigų, teikiančių ūkių ir 
miškininkystės konsultavimo paslaugas, 
ūkio valdymo arba ūkininkų pavadavimo 
paslaugas, atrankos procedūrų ir 
proporcingo pagalbos, teikiamos pagal 16 
straipsnyje nurodytą konsultavimo 
paslaugų priemonę, mažinimo procedūrų;
(b) valstybių narių atliekamo verslo plano 
įgyvendinimo pažangos vertinimo, 
mokėjimo būdų, jaunųjų ūkininkų 
galimybių pasinaudoti kitomis 
priemonėmis pagal 20 straipsnyje 
nurodytą ūkių ir verslo plėtros priemonę;
(c) atribojimo nuo kitų priemonių, 
konvertavimo į kitus vienetus nei 
naudojami I priede, sandorių sąnaudų 
apskaičiavimo ir pagal 29 straipsnyje 
nurodytą agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonę, 30 straipsnyje nurodytą 
ekologinio ūkininkavimo priemonę ir 35 
straipsnyje nurodytą miškų aplinkosaugos 
ir klimato paslaugų ir miškų išsaugojimo 
priemonę prisiimamų įsipareigojimų 
konvertavimo arba koregavimo;
(d) galimybės taikyti standartinę prielaidą 
dėl prarastų pajamų pagal 29, 30, 31 32, 
34 ir 35 straipsniuose nurodytas 
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priemones ir jos apskaičiavimo kriterijų;
(e) paramos sumos apskaičiavimo tais 
atvejais, kai veiksmas atitinka paramos 
skyrimo pagal kelias priemones 
reikalavimus.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 91 
straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 1666
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41 straipsnis Išbraukta.
Priemonių įgyvendinimo taisyklės
Komisija įgyvendinimo aktais priima šio 
skirsnio priemonių įgyvendinimo taisykles 
dėl:
(a) institucijų ir įstaigų, teikiančių ūkių ir 
miškininkystės konsultavimo paslaugas, 
ūkio valdymo arba ūkininkų pavadavimo 
paslaugas, atrankos procedūrų ir 
proporcingo pagalbos, teikiamos pagal 16 
straipsnyje nurodytą konsultavimo 
paslaugų priemonę, mažinimo procedūrų;
(b) valstybių narių atliekamo verslo plano 
įgyvendinimo pažangos vertinimo, 
mokėjimo būdų, jaunųjų ūkininkų 
galimybių pasinaudoti kitomis 
priemonėmis pagal 20 straipsnyje 
nurodytą ūkių ir verslo plėtros priemonę;
(c) atribojimo nuo kitų priemonių, 
konvertavimo į kitus vienetus nei 
naudojami I priede, sandorių sąnaudų 
apskaičiavimo ir pagal 29 straipsnyje 
nurodytą agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonę, 30 straipsnyje nurodytą 
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ekologinio ūkininkavimo priemonę ir 35 
straipsnyje nurodytą miškų aplinkosaugos 
ir klimato paslaugų ir miškų išsaugojimo 
priemonę prisiimamų įsipareigojimų 
konvertavimo arba koregavimo;
(d) galimybės taikyti standartinę prielaidą 
dėl prarastų pajamų pagal 29, 30, 31 32, 
34 ir 35 straipsniuose nurodytas 
priemones ir jos apskaičiavimo kriterijų;
(e) paramos sumos apskaičiavimo tais 
atvejais, kai veiksmas atitinka paramos 
skyrimo pagal kelias priemones
reikalavimus.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 91 
straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. it

Pakeitimas 1667
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) valstybių narių atliekamo verslo plano 
įgyvendinimo pažangos vertinimo, 
mokėjimo būdų, jaunųjų ūkininkų 
galimybių pasinaudoti kitomis 
priemonėmis pagal 20 straipsnyje 
nurodytą ūkių ir verslo plėtros priemonę;

(b) valstybių narių atliekamo verslo plano 
įgyvendinimo pažangos vertinimo;

Or. de

Pagrindimas

Sprendimas dėl galimybių pasinaudoti kitomis priemonėmis nėra vien tik techninis.

Pakeitimas 1668
Marit Paulsen, Britta Reimers, Liam Aylward, George Lyon, Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atribojimo nuo kitų priemonių, 
konvertavimo į kitus vienetus nei 
naudojami I priede, sandorių sąnaudų 
apskaičiavimo ir pagal 29 straipsnyje 
nurodytą agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonę, 30 straipsnyje nurodytą 
ekologinio ūkininkavimo priemonę ir 35 
straipsnyje nurodytą miškų aplinkosaugos 
ir klimato paslaugų ir miškų išsaugojimo 
priemonę prisiimamų įsipareigojimų 
konvertavimo arba koregavimo;

(c) atribojimo nuo kitų priemonių, 
konvertavimo į kitus vienetus nei 
naudojami I priede, sandorių sąnaudų 
apskaičiavimo ir pagal 29 straipsnyje 
nurodytą agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonę, 30 straipsnyje nurodytą 
ekologinio ūkininkavimo priemonę, 34 
straipsnyje nurodytą gyvūnų gerovės 
priemonę ir 35 straipsnyje nurodytą miškų 
aplinkosaugos ir klimato paslaugų ir miškų 
išsaugojimo priemonę prisiimamų 
įsipareigojimų konvertavimo arba 
koregavimo;

Or. en

Pagrindimas

34 straipsnyje taip pat minimos sandorių sąnaudos, todėl jas taip pat reikėtų nurodyti greta 
kitų priemonių sandorių sąnaudų.

Pakeitimas 1669
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41a straipsnis
Komisijai pagal 90 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl mokėjimo būdų ir jaunųjų ūkininkų 
galimybių pasinaudoti kitomis 
priemonėmis pagal 20 straipsnyje 
nurodytą ūkių ir verslo plėtros priemonę.

Or. de
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Pakeitimas 1670
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 30 
straipsnyje nurodytų užduočių, vietos 
veiklos grupės atlieka ir papildomas 
užduotis, kurias joms deleguoja valdymo 
institucija ir (arba) mokėjimo agentūra.

1. Be Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 30 
straipsnyje nurodytų užduočių, vietos 
veiklos grupės taip pat gali:

(a) atlikti papildomas užduotis, kurias joms 
deleguoja valdymo institucija ir (arba) 
mokėjimo agentūra, arba

(b) vienos ar kartu su partneriais vykdyti 
teritoriniu požiūriu plačios apimties 
projektus, vietos plėtros strategijoje 
vadinamus bendraisiais projektais.

Or. en

Pagrindimas

We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Pakeitimas 1671
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 30 
straipsnyje nurodytų užduočių, vietos 
veiklos grupės atlieka ir papildomas 
užduotis, kurias joms deleguoja valdymo 
institucija ir (arba) mokėjimo agentūra.

1. Be Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 30 
straipsnyje nurodytų užduočių, vietos 
veiklos grupės taip pat gali atlikti
papildomas užduotis, kurias joms 
deleguoja valdymo institucija ir (arba) 
mokėjimo agentūra, išskyrus atvejus, kai 
jos tiesiogiai susijusios su žemės ūkio 
valdomis.

Or. es

Pagrindimas

Įvairios ūkių savininkams skirtas kaimo plėtros priemones turėtų valdyti už šią sritį 
atsakingos valdžios institucijos ir ši užduotis neturėtų būti deleguota vietos veiklos grupėms.

Pakeitimas 1672
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vietos veiklos grupės gali prašyti, kad 
kompetentinga mokėjimo agentūra 
išmokėtų išankstinę išmoką, jei tokia 
galimybė numatyta kaimo plėtros 
programoje. Išankstinių išmokų suma 
neviršija 50 proc. viešosios paramos, 
susijusios su einamosiomis ir aktyvaus 
pritaikymo sąnaudomis.

2. Vietos veiklos grupės gali prašyti, kad 
kompetentinga mokėjimo agentūra 
išmokėtų išankstinę išmoką, jei tokia 
galimybė numatyta kaimo plėtros 
programoje. Išankstinių išmokų suma 
neviršija 80 proc. viešosios paramos, 
susijusios su einamosiomis ir aktyvaus 
pritaikymo sąnaudomis.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgdami į dideles problemas, su kuriomis, norėdamos gauti kreditų, susiduria vietos 
veiklos grupės, siūlome išankstinių išmokų sumą padidinti iki 80 proc.
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Pakeitimas 1673
Phil Prendergast, Marian Harkin, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) gebėjimų stiprinimą, mokymus ir tinklų 
kūrimą siekiant parengti ir įgyvendinti 
vietos plėtros strategiją.

(b) gebėjimų stiprinimą, mokymus ir tinklų 
kūrimą siekiant parengti ir įgyvendinti 
bendruomenės inicijuotą vietos plėtros 
strategiją.

Or. en

Pakeitimas 1674
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) mitybos alternatyvų akcijų, švietimo 
ir dalyvavimo kampanijų sveikatos 
klausimais, maisto suverenumo iniciatyvų 
ir maisto kokybės bei gyvūnų apsaugos 
akcijų rėmimą.

Or. en

Pakeitimas 1675
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) veiksmams, kuriais vietos gyventojai 
skatinami dalyvauti planuojant ir teikiant 
patobulintas medicininės priežiūros, 
švietimo ir kultūrinės veiklos ir kitų sričių 
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vietos lygmens viešąsias paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 1676
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) b punkte minima parengiamoji 
parama gali būti teikiama kaip iki 
100 proc. viešojo įnašo dydžio išankstinė 
išmoka, jei tokia galimybė yra numatyta 
programoje.

Or. en

Pagrindimas

Mes siūlome papildomą pastraipą, kurioje nustatomos taisyklės, pagal kurias bendrojo 
projekto įgyvendinimui galima būtų skirti iki 100 proc. dydžio išankstinę išmoką. Minėtuose 
projektuose tiesiogiai dalyvautų partneriai, dėl finansinių sunkumų neteikiantys individualiai 
paraiškos dėl paramos. Įgyvendinant bendrąjį projektą vietos veiklos grupė galėtų iš anksto 
pervesti lėšas savo partneriams.

Pakeitimas 1677
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) įstaigos, siekiančios šio reglamento 5 
straipsnyje nustatytus prioritetus 
atitinkančių vystymosi tikslų.

Or. es
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Pakeitimas 1678
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
44 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai bendradarbiavimo 
projektų vietos veiklos grupės 
nepasirenka, valstybės narės sukuria 
nuolatinių bendradarbiavimo projektų 
paraiškų sistemą.

Valstybės narės sukuria nuolatinių 
bendradarbiavimo projektų paraiškų 
sistemą.

Or. it

Pakeitimas 1679
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai bendradarbiavimo 
projektų vietos veiklos grupės 
nepasirenka, valstybės narės sukuria 
nuolatinių bendradarbiavimo projektų 
paraiškų sistemą.

Valstybės narės sukuria nuolatinių 
bendradarbiavimo projektų paraiškų 
sistemą.

Or. it

Pakeitimas 1680
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai bendradarbiavimo Tais atvejais, kai bendradarbiavimo 
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projektų vietos veiklos grupės nepasirenka, 
valstybės narės sukuria nuolatinių 
bendradarbiavimo projektų paraiškų 
sistemą.

projektų vietos veiklos grupės nepasirenka, 
valstybės narės sukuria bendradarbiavimo 
projektų paraiškų sistemą atkreipdamos 
dėmesį į šiuo tikslu Komisijos nustatytus 
terminus.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma visoje Sąjungoje taikyti vienodą laiko terminą kvietimams teikti paraiškas dėl 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo projektų, kadangi beveik neįmanoma be bendro laiko 
termino administruoti tokio pobūdžio procedūrų.

Pakeitimas 1681
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 31 
straipsnio d punkte nurodytos aktyvaus 
teritorijos pritaikymo sąnaudos yra 
sąnaudos, kurios apima informavimo apie 
vietos plėtros strategiją veiklą ir projektų 
kūrimo užduotis.

2. Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 31 
straipsnio d punkte nurodytos aktyvaus 
teritorijos pritaikymo sąnaudos yra 
sąnaudos, patiriamos siekiant palengvinti 
suinteresuotųjų subjektų mainus, teikti 
informaciją apie vietos plėtros strategiją 
bei ją propaguoti ir teikti paramą 
galimiems naudos gavėjams, kad jie 
galėtų plėtoti projektus ir rengti 
paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 1682
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 31 2. Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 31 
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straipsnio d punkte nurodytos aktyvaus 
teritorijos pritaikymo sąnaudos yra 
sąnaudos, kurios apima informavimo apie 
vietos plėtros strategiją veiklą ir projektų 
kūrimo užduotis.

straipsnio d punkte nurodytos aktyvaus 
teritorijos pritaikymo sąnaudos yra 
sąnaudos, patiriamos siekiant palengvinti 
suinteresuotųjų subjektų mainus, teikti 
informaciją apie vietos plėtros strategiją 
bei ją propaguoti ir teikti paramą 
galimiems naudos gavėjams, kad jie 
galėtų plėtoti projektus ir rengti 
paraiškas.

Or. en

Pakeitimas 1683
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 31 
straipsnio d punkte nurodytos aktyvaus 
teritorijos pritaikymo sąnaudos yra 
sąnaudos, kurios apima informavimo apie 
vietos plėtros strategiją veiklą ir projektų 
kūrimo užduotis.

2. Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 31 
straipsnio d punkte nurodytos aktyvaus 
teritorijos pritaikymo sąnaudos yra 
sąnaudos, kurios apima Reglamento (ES) 
Nr. [CSF/2012] 30 straipsnio 3 dalyje 
apibrėžtas užduotis, informavimo apie 
vietos plėtros strategiją veiklą ir projektų 
kūrimo užduotis.

Or. es

Pagrindimas

Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 30 straipsnio 3 dalyje nustatytos privalomos užduotys, 
kurias turės vykdyti vietos veiklos grupės. Todėl reikia aiškiai nurodyti fondus, kuriais galima
naudotis siekiant vykdyti šias užduotis.

Pakeitimas 1684
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, 
jog jie turės neigiamo poveikio aplinkai, 
prieš juos vykdant atliekamas numatomo 
jų poveikio aplinkai įvertinimas pagal 
tokios rūšies investicijoms taikomus teisės 
aktus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1685
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, 
jog jie turės neigiamo poveikio aplinkai, 
prieš juos vykdant atliekamas numatomo 
jų poveikio aplinkai įvertinimas pagal 
tokios rūšies investicijoms taikomus teisės 
aktus.

Išbraukta.

Or. pl

Pagrindimas

Siūlome išbraukti nuostatas, kuriose nurodoma, jog turi būti atliekami visų veiksmų poveikio 
aplinkai įvertinimai. Reikėtų aiškiai pabrėžti, jog tokie įvertinimai turėtų būti atliekami prieš 
investicinius veiksmus, kurių atžvilgiu įvertinimai turi būti atliekami pagal galiojančias 
taisykles.

Pakeitimas 1686
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
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Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, 
jog jie turės neigiamo poveikio aplinkai, 
prieš juos vykdant atliekamas numatomo 
jų poveikio aplinkai įvertinimas pagal 
tokios rūšies investicijoms taikomus teisės 
aktus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1687
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, 
jog jie turės neigiamo poveikio aplinkai, 
prieš juos vykdant atliekamas numatomo 
jų poveikio aplinkai įvertinimas pagal 
tokios rūšies investicijoms taikomus teisės 
aktus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1688
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, jog 
jie turės neigiamo poveikio aplinkai, prieš 
juos vykdant atliekamas numatomo jų 
poveikio aplinkai įvertinimas pagal tokios 
rūšies investicijoms taikomus teisės aktus.

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, jog 
jie turės neigiamo poveikio aplinkai, prieš 
juos vykdant atliekamas numatomo jų 
poveikio aplinkai įvertinimas pagal tokios 
rūšies investicijoms taikomus teisės aktus.
Remiamos išimtinai tos investicijos, 
kuriomis labai prisidedama prie 
aplinkosaugos, kovos su klimato kaita ir 
gyvūnų apsaugos bei gerokai viršijamos 
įstatymais nustatytos normos.

Or. en

Pakeitimas 1689
Marit Paulsen, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, jog 
jie turės neigiamo poveikio aplinkai, prieš 
juos vykdant atliekamas numatomo jų 
poveikio aplinkai įvertinimas pagal tokios 
rūšies investicijoms taikomus teisės aktus.

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, jog 
jie turės neigiamo poveikio aplinkai, prieš 
juos vykdant atliekamas numatomo jų 
poveikio aplinkai įvertinimas pagal tokios 
rūšies investicijoms taikomus teisės aktus.
Parama neteikiama investicijoms į 
veisimo sistemas, kurios gali turėti žalingą 
poveikį gyvūnų gerovei.

Or. en

Pakeitimas 1690
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, jog 
jie turės neigiamo poveikio aplinkai, prieš 
juos vykdant atliekamas numatomo jų 
poveikio aplinkai įvertinimas pagal tokios 
rūšies investicijoms taikomus teisės aktus.

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, jog 
jie turės neigiamo poveikio aplinkai, prieš 
juos vykdant atliekamas numatomo jų 
poveikio aplinkai įvertinimas pagal tokios 
rūšies investicijoms taikomus teisės aktus.
Valstybės narės pirmenybę teikia 
investicijoms, kuriomis gerokai 
pagerinami valdų aplinkosauginiai, 
poveikio klimatui ir gyvūnų gerovės 
rezultatai ir padedama diversifikuoti 
ūkininkų pajamų šaltinius, ir kai 
investuojama tose srityse, kuriose 
ūkininkų grupės, įmonės ir kaimo plėtros 
asociacijos ir tinklai vykdo bendrą veiklą 
ir bendrai investuoja. 

Or. en

Pakeitimas 1691
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) nekilnojamojo turto statybos, įsigijimo, 
įskaitant išperkamąją nuomą, ir gerinimo 
išlaidos;

(a) nekilnojamojo turto statybos, įsigijimo, 
įskaitant išperkamąją nuomą, ir gerinimo 
išlaidos, pirmenybę teikiant energijos 
taupymui ir klimatui nekenksmingoms 
statybinėms medžiagoms;

Or. en

Pakeitimas 1692
Alyn Smith
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant 
programinę įrangą, pirkimo arba 
išperkamosios nuomos išlaidos, 
neviršijančios to turto rinkos vertės;

(b) įrenginių ir įrangos, įskaitant 
programinę įrangą, pirkimo arba 
išperkamosios nuomos išlaidos, 
neviršijančios to turto rinkos vertės; darant 
šias investicijas turi būti atsižvelgiama į 
aukščiausius energijos vartojimo 
efektyvumo standartus ir šiomis 
investicijomis turi būti siekiama spręsti 
problemas, susijusias su klimato kaita ir 
biologinės įvairovės ir dirvožemio 
derlingumo mažėjimu;

Or. en

Pakeitimas 1693
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant 
programinę įrangą, pirkimo arba 
išperkamosios nuomos išlaidos, 
neviršijančios to turto rinkos vertės;

(b) įrenginių ir įrangos, įskaitant 
programinę įrangą, pirkimo arba 
išperkamosios nuomos išlaidos, 
neviršijančios to turto rinkos vertės;

Or. fr

Pakeitimas 1694
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) išlaidos konsultacijoms dėl tvarios ir 
ekonomiškai perspektyvios gamybos 
metodų.

Or. en

Pakeitimas 1695
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) išlaidos konsultacijoms dėl tvarios ir 
ekonomiškai perspektyvios gamybos 
metodų.

Or. en

Pagrindimas

In the context of a clear strategic orientation of the CAP towards innovation and 
sustainability, Rural Development Objectives should further steer a comprehensive vision of 
innovation across the agro food chain. In order to improve the environmental performance of 
agriculture while keeping it economically viable farmers need proper advice to adapt their 
farming practices to the new requirements. Investments on this kind of professional advice 
should therefore be equally eligible for EAFRD support investment operations as this will 
incentive farmers to introduce environmentally-friendly farming practices and will accelerate 
transition towards a greener agriculture.

Pakeitimas 1696
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) išlaidos įvertinimui, padedančiam 
užtikrinti, kad gamybos metodai yra 
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tvarūs ir ekonomiškai perspektyvūs.

Or. es

Pakeitimas 1697
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) valstybės narės garantuoja pirmenybę 
naudotis investavimo paskatomis ir 
20 proc. didesnį įnašą į ūkių, kurie 
sujungus žemės ūkio paskirties žemes 
tampa didesnio masto gamybos ūkiniais 
vienetais, finansavimą.

Or. it

Pakeitimas 1698
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdant statybas ar svarbią bet kurio 
pastato renovaciją, reikalavimus 
atitinkančiomis išlaidomis laikomos tik 
tos investicijos, kuriomis užtikrinama, jog 
bent 50 proc. pastato energijos poreikių 
bus patenkinta naudojant 
atsinaujinančiuosius energijos šaltinius.

Or. en

Pakeitimas 1699
Herbert Dorfmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 
kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 1700
João Ferreira, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 
kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

Išbraukta.
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Or. pt

Pakeitimas 1701
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 
kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 1702
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kurios 
daromos tose srityse, kur upės baseino 
valdymo planai kartu su susijusiomis 
įgyvendinimo programomis buvo parengti 
pagal Direktyvą 2000/60/EB ir kurios 
atitinka tokių planų aplinkosaugos 
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į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

tikslus. Investuojant į naujus drėkinimo 
įrenginius ir plečiant jau esamus 
reikalaujama atlikti nepriklausomą
aplinkos analizę siekiant įrodyti, jog ta 
investicija yra tvaraus pobūdžio ir neturės 
neigiamo poveikio aplinkai.

Or. de

Pakeitimas 1703
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kurios yra 
įgyvendintos srityse, kuriose upės baseino 
valdymo planai atitinka Direktyvos 
2000/60/EB nuostatas ir yra parengtos 
atitinkamos priemonių programos, 
atitinančios tų planų aplinkosaugos 
tikslus. Investuojant į drėkinamų plotų 
plėtrą taip pat reikalaujama atlikti 
nepriklausomą aplinkos analizę. 

Or. en

Pagrindimas

Nei senosios, nei naujosios valstybės narės neturėtų būti diskriminuojamos. Turi būti 
nustatyta visoms valstybėms narėms bendra sistema, kurią taikant investuojant į drėkinimą 
vandens ištekliams nebūtų daromas neigiamas poveikis. Atsižvelgiant į didesnę riziką ši 
sistema turėtų būti gerokai reiklesnė ten, kur investuojama į drėkinamų plotų plėtrą. 
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti minimalius standartus, kurių turėtų būti 
laikomasi taikant šią sistemą.
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Pakeitimas 1704
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kurios yra 
įgyvendintos srityse, kuriose upės baseino 
valdymo planai atitinka Direktyvos 
2000/60/EB nuostatas ir yra parengtos 
atitinkamos priemonių programos, 
atitinančios tų planų aplinkosaugos 
tikslus. Investuojant į drėkinamų plotų 
plėtrą taip pat reikalaujama atlikti 
nepriklausomą aplinkos analizę. 

Or. en

Pakeitimas 1705
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kurios 
atitinka šiuos reikalavimus:
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analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

(a) Komisijai turi būti pranešta apie pagal 
Direktyvą 2000/60/EB reikalaujamą upės 
baseino valdymo planą visam regionui, 
kuriame investuojama, ir kitoms 
vietovėms, kurių aplinkai tos investicijos 
gali daryti poveikį. Prie upės baseino 
valdymo plano turi būti pridėta priemonių 
programa, kurią turi atitikti investicijos;
(b) įgyvendinant investiciją turi būti 
naudojami ar įrengti vandens skaitliukai, 
kad remiamos investicijos lygmeniu 
galima būtų nustatyti vandens 
sunaudojimą; 
(c) tobulinant esamus drėkinimo 
įrenginius, investicija laikoma 
atitinkančia reikalavimus, jei:
i) dėl jos vandens naudojimo efektyvumas 
padidės mažiausiai 20 proc.;
ii) tais atvejais, kai investicija daro poveikį 
vandens telkiniams, kurių būklė dėl 
priežasčių, susijusių su vandens kiekiu, 
atitinkamame upės baseino valdymo plane 
apibrėžta kaip nevisiškai gera, ja 
užtikrinama, jog atskiro ūkio lygmeniu 
bus sunaudojama bent 20 proc. mažiau 
vandens. 
Investicijos į pakaitinius rezervuarus, 
kuriuos naudojant galima papildomai 
tiekti vandenį, kai vandens lygis 
žemiausias, laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus be jokių specialių sąlygų;

(d) investicijos, susijusios su hidraulinių 
tinklų plėtra, laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, tik jei:
i) vanduo naudojamas žemės ūkio 
reikmėms; ir
(ii) investicija nedaro poveikio vandens 
telkiniams, kurių būklė dėl priežasčių, 
susijusių su vandens kiekiu, atitinkamame 
upės baseino valdymo plane apibrėžta 
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kaip nevisiškai gera.

Or. fr

Pakeitimas 1706
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kurios 
atitinka šiuos reikalavimus:

(a) Komisijai turi būti pranešta apie pagal 
Direktyvą 2000/60/EB reikalaujamą upės 
baseino valdymo planą visam regionui, 
kuriame investuojama, ir kitoms 
vietovėms, kurių aplinkai tos investicijos 
gali daryti poveikį. Prie upės baseino 
valdymo plano turi būti pridėta priemonių 
programa, kurią turi atitikti investicijos;
(b) įgyvendinant investiciją turi būti 
naudojami ar įrengti vandens skaitliukai, 
kad remiamos investicijos lygmeniu 
galima būtų nustatyti vandens 
sunaudojimą; 
(c) tobulinant esamus drėkinimo 
įrenginius, investicija laikoma 
atitinkančia reikalavimus, jei:
i) dėl jos vandens naudojimo efektyvumas 
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padidės mažiausiai 25 proc.;
ii) tais atvejais, kai investicija daro poveikį 
vandens telkiniams, kurių būklė dėl 
priežasčių, susijusių su vandens kiekiu, 
upės atitinkamame baseino valdymo plane 
apibrėžta kaip nevisiškai gera, ja 
užtikrinama, jog atskiro ūkio lygmeniu 
bus sunaudojama bent 20 proc. mažiau 
vandens; 
(iii) investicijoms į pakaitinius 
rezervuarus, kuriuos naudojant galima 
papildomai tiekti vandenį, kai vandens 
lygis žemiausias, poveikio nedaro i ir ii 
punktuose nustatyti reikalavimai;
(d) investicijos, susijusios su hidraulinių 
tinklų plėtra, laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, tik jei: 
i) vanduo naudojamas žemės ūkio 
reikmėms; 
(ii) investicija nedaro poveikio vandens 
telkiniams, kurių būklė dėl priežasčių, 
susijusių su vandens kiekiu, atitinkamame 
upės baseino valdymo plane apibrėžta 
kaip nevisiškai gera; ir
(iii) iš nepriklausomos aplinkos analizės 
matyti, kad investicija neturės didelio 
neigiamo poveikio aplinkai.

Or. fr

Pakeitimas 1707
Alyn Smith
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis sumažinamas 

3. Drėkinimo atveju, 
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ne mažiau kaip 25 proc., palyginti su 
anksčiau sunaudojamu kiekiu. Nukrypstant 
nuo pirmesnės nuostatos, valstybėse 
narėse, kurios įstojo į Sąjungą 2004 m. ir 
vėliau, investicijos į naujus drėkinimo 
įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

(a) esant veikiančiai įrangai ir 
modernizuojant saugyklų ir transporto 
infrastruktūrą, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 
kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 10 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu; modernizuojant įrangą ir žemės 
drėkinimo metodus, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis sumažinamas 
ne mažiau kaip 25 proc., palyginti su 
anksčiau sunaudojamu kiekiu. Nukrypstant 
nuo pirmesnės nuostatos, valstybėse 
narėse, kurios įstojo į Sąjungą 2004 m. ir 
vėliau, investicijos į naujus drėkinimo 
įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

(b) investicijos į naujus drėkinimo 
įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis reikalavimus išlaidomis, 
jei jos yra teritorinės prisitaikymo prie 
klimato kaitos padarinių strategijos dalis, 
t. y. įgyvendinamos pasirenkant tik 
efektyvaus vandens naudojimo sistemas ir 
įrangą.

Or. fr
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Pakeitimas 1708
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 
kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, išlaidos 
infrastruktūrai ir įrenginiams laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, kai siekiama šių tikslų: 
didesnio vandens ir energijos naudojimo 
žemės ūkyje efektyvumo; didesnio 
vandens tiekimo žemės ūkio gamybai 
saugumo; investuojama į naujus 
drėkinamos žemės plotus vadovaujantis 
nacionalinės svarbos planais ar 
regioninės politikos planais, kuriais 
siekiama prisidėti prie kaimo plėtros ir 
teritorijų skirtumų panaikinimo. 
Komisijai pagal 90 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi minimalūs vandens 
naudojimo efektyvumo ir drėkinimo 
įrangos aplinkosauginio veiksmingumo 
standartai.

Or. es

Pagrindimas

Iš EŽŪFKP negalima pašalinti naujų plotų drėkinimo ir drėkinamų plotų sujungimo veiksmų. 
Be to, gali būti taip, kad bus naudojamas vandens valymo įrenginiuose išvalytas vanduo, o tai 
palanku aplinkai, nors vandens ir sunaudojama ne mažiau. Taip taip pat nereikėtų pašalinti iš 
EŽŪFKP. Taip pat negalima neįtraukti drėkinimo, kuriuo siekiama pagerinti energijos 
vartojimo efektyvumą.

Pakeitimas 1709
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 
kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, išlaidos 
infrastruktūrai ir įrenginiams laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, kai siekiama šių tikslų: 
didesnio vandens ir energijos naudojimo 
žemės ūkyje efektyvumo; didesnio 
vandens tiekimo žemės ūkio gamybai 
saugumo; investuojama į naujus 
drėkinamos žemės plotus vadovaujantis 
nacionalinės svarbos planais ar 
regioninės politikos planais, kuriais 
siekiama prisidėti prie kaimo plėtros ir 
teritorijų skirtumų panaikinimo. Visais 
atvejais turi būti įrodyta, jog ta investicija 
yra tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

Or. es

Pakeitimas 1710
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 
kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, išlaidos 
infrastruktūrai ir įrenginiams laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, kai siekiama šių tikslų: 
didesnio vandens ir energijos naudojimo 
žemės ūkyje efektyvumo; didesnio 
vandens tiekimo žemės ūkio gamybai 
saugumo; investuojama į naujus 
drėkinamos žemės plotus vadovaujantis 
nacionalinės svarbos planais ar 
regioninės politikos planais, kuriais 
siekiama prisidėti prie kaimo plėtros ir 
teritorijų skirtumų panaikinimo. Visais 
atvejais turi būti įrodyta, jog ta investicija 
yra tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.
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Or. es

Pakeitimas 1711
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 
kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, išlaidos 
infrastruktūrai ir įrenginiams laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, kai siekiama šių tikslų: 
didesnio vandens ir energijos naudojimo 
žemės ūkyje efektyvumo; didesnio 
vandens tiekimo žemės ūkio gamybai 
saugumo; investuojama į naujus 
drėkinamos žemės plotus vadovaujantis 
nacionalinės svarbos planais ar 
regioninės politikos planais, kuriais 
siekiama prisidėti prie kaimo plėtros ir 
teritorijų skirtumų panaikinimo. Visais 
atvejais turi būti įrodyta, jog ta investicija 
yra tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

Or. es

Pagrindimas

Reikia nuostatų dėl investicijų į naujas drėkinamas žemes, ypač Pietų Europos šalyse. Be to, 
mūsų manymu, 25 proc. sutaupomo vandens rodiklis yra labai aukštas.

Pakeitimas 1712
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 

3. Investicijos į naujus drėkinimo 
įrenginius laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, jei įrodyta, jog tos 
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kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

investicijos yra tvaraus pobūdžio ir 
atitinka Vandens pagrindų direktyvą. 
Investicijos į esamų sistemų 
modernizavimą laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, jei įrodyta, jog jomis bus 
pagerintas vandens naudojimas pagal 
parametrus, nustatytus nacionaliniuose 
efektyvaus vandens naudojimo planuose, 
parengtuose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą.

Or. pt

Pakeitimas 1713
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos naujos investicijos, įskaitant 
ūkininkavimo išlaikymo ir esamų sistemų 
modernizavimo siekiant pagerinti vandens 
naudojimo efektyvumą priemones.
Komisijai pagal 90 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriuose nustatomi minimalūs vandens 
naudojimo efektyvumo ir drėkinimo 
įrangos aplinkosauginio veiksmingumo 
standartai.

Or. it

Pakeitimas 1714
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos naujos investicijos, taip pat 
skirtos veikiančių sistemų 
modernizavimui siekiant pagerinti 
vandens naudojimo efektyvumą. Valstybės 
narės nustato minimalius vandens 
naudojimo efektyvumo ir drėkinimo 
įrangos aplinkosauginio veiksmingumo 
reikalavimus. 

Or. it

Pakeitimas 1715
Giancarlo Scottà, 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
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos naujos investicijos, įskaitant 
ūkininkavimo ir pasėlių sistemų išlaikymo 
ir (arba) esamų sistemų modernizavimo 
siekiant pagerinti vandens naudojimo 
efektyvumą priemones.



AM\909514LT.doc 163/172 PE494.480v01-00

LT

tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

Or. it

Pakeitimas 1716
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo į 
Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos naujos investicijos, taip pat 
skirtos veikiančių sistemų 
modernizavimui siekiant pagerinti 
vandens naudojimo efektyvumą ir 
pakartotinio vandens naudojimo 
skatinimui. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo į 
Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 1717
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos naujos investicijos, taip pat 
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sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo į 
Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

skirtos veikiančių sistemų 
modernizavimui siekiant pagerinti 
vandens naudojimo efektyvumą. 
Nukrypstant nuo pirmesnės nuostatos, 
valstybėse narėse, kurios įstojo į Sąjungą 
2004 m. ir vėliau, investicijos į naujus 
drėkinimo įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės, 
atliktos, jei reikalaujama pagal teisės 
aktus, duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas - 32 pakeitimo padarinys.

Pakeitimas 1718
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis sumažinamas 
ne mažiau kaip 25 proc., palyginti su 
anksčiau sunaudojamu kiekiu. Nukrypstant 
nuo pirmesnės nuostatos, valstybėse 
narėse, kurios įstojo į Sąjungą 2004 m. ir 
vėliau, investicijos į naujus drėkinimo 
įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis sumažinamas 
ne mažiau kaip 25 proc., palyginti su 
anksčiau sunaudojamu kiekiu, taip pat 
investicijos į drėkinimo įrenginių 
atnaujinimą, kuris turi teigiamą poveikį 
aplinkai. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo į 
Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.
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Or. es

Pakeitimas 1719
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis sumažinamas 
ne mažiau kaip 25 proc., palyginti su 
anksčiau sunaudojamu kiekiu. Nukrypstant 
nuo pirmesnės nuostatos, valstybėse 
narėse, kurios įstojo į Sąjungą 2004 m. ir 
vėliau, investicijos į naujus drėkinimo 
įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis sumažinamas 
ne mažiau kaip 25 proc., palyginti su 
anksčiau sunaudojamu kiekiu. Nukrypstant 
nuo pirmesnės nuostatos, valstybėse 
narėse, kurios įstojo į Sąjungą 2004 m. ir 
vėliau, ir Viduržemio jūros baseino 
valstybėse narėse investicijos į naujus 
drėkinimo įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus. Atliekama infrastruktūros 
aplinkosauginė analizė siekiant įrodyti, 
kad ta investicija yra tvaraus pobūdžio ir 
neturės neigiamo poveikio aplinkai.

Or. es

Pagrindimas

All Member States should be able to access investment in new irrigation installations when an 
environmental analysis provides evidence that the investment is sustainable and has no 
negative environmental impact. This measure should not just apply to those Member States 
that have joined the European Union since 2004, but to all Member States in the Union. 
Investment in updating irrigation systems should continue to receive funding without it being 
necessary to justify this by a saving in water use of at least 25%. For infrastructure, asking 
that the investment does not have any negative environmental impact should suffice.

Pakeitimas 1720
Maria do Céu Patrão Neves
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Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Investicijos į naujus drėkinimo 
įrenginius laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, jei įrodyta, jog tos 
investicijos yra tvaraus pobūdžio ir 
atitinka Vandens pagrindų direktyvą. 
Investicijos į esamų sistemų 
modernizavimą laikomos atitinkančiomis 
reikalavimus, jei įrodyta, jog jomis bus 
pagerintas vandens naudojimas pagal 
parametrus, nustatytus nacionaliniuose 
efektyvaus vandens naudojimo planuose, 
parengtuose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą.

Or. pt

Pakeitimas 1721
Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Carlo Fidanza

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Investicijų į žemės ūkį atveju, žemės 
ūkio gamybos teisių, teisių į išmokas, 
gyvūnų bei vienmečių augalų pirkimas ir tų 
augalų sodinimas neatitinka paramos 
skyrimo kriterijų. Tačiau, gyvūnų pirkimo 
siekiant atkurti stichinių nelaimių paveiktą 
žemės ūkio gamybos potencialą pagal 19 
straipsnio 1 dalies b punktą išlaidos gali 
atitikti finansavimo reikalavimus.

4. Investicijų į žemės ūkį atveju, žemės 
ūkio gamybos teisių, teisių į išmokas, 
gyvūnų bei vienmečių augalų pirkimas ir tų 
augalų sodinimas neatitinka paramos 
skyrimo kriterijų. Tačiau, gyvūnų pirkimo 
siekiant atkurti stichinių nelaimių ir 
nepalankių klimato sąlygų paveiktą žemės 
ūkio gamybos potencialą pagal 19 
straipsnio 1 dalies b punktą išlaidos gali 
atitikti finansavimo reikalavimus.

Or. it

Pakeitimas 1722
Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
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Artur Zasada

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Su investicijomis susijusios paramos 
gavėjai gali prašyti, kad kompetentingos 
mokėjimo agentūros išmokėtų išankstinę 
išmoką, kuri sudaro iki 50 proc. su 
investicijomis susijusios viešosios 
pagalbos, jei tokia galimybė yra įtraukta į 
kaimo plėtros programą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Mes manome, kad nėra jokio pagrindo riboti išankstines išmokas įgyvendinant investicijas. 
Todėl siūlome išbraukti 5 dalį ir 70 straipsnį papildyti nuostatomis, pagal kurias išankstinės 
išmokos būtų mokamos įgyvendinant visus projektus, priimtus pagal kaimo plėtros programą.

Pakeitimas 1723
Elisabeth Jeggle, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, 
kuriomis su išperkamosios nuomos 
sutartimis, naudota įranga ir paprastomis 
atnaujinimo investicijomis susijusios 
sąnaudos gali būti laikomos finansavimo 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis.

6. Komisijai pagal 90 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
sąlygų, kuriomis su išperkamosios nuomos 
sutartimis, naudota įranga ir paprastomis 
atnaujinimo investicijomis susijusios 
sąnaudos gali būti laikomos finansavimo 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, ir 
dėl su minimaliais drėkinimo sistemų 
veiksmingumo pagerinimo standartais 
susijusių sąlygų, kurių turi būti laikomasi, 
kad investicijos į esamas sistemas ar jų 
plėtrą būtų laikomos finansavimo 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis.

Or. de
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Pakeitimas 1724
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, 
kuriomis su išperkamosios nuomos 
sutartimis, naudota įranga ir paprastomis 
atnaujinimo investicijomis susijusios 
sąnaudos gali būti laikomos finansavimo 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis.

6. Komisijai pagal 90 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
sąlygų, kuriomis su išperkamosios nuomos 
sutartimis, naudota įranga ir paprastomis 
atnaujinimo investicijomis susijusios 
sąnaudos gali būti laikomos finansavimo 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, ir 
dėl minimalių vandens naudojimo 
efektyvumo standartų, kai investuojama į 
esamas drėkinimo sistemas arba į 
drėkinamų plotų plėtrą.

Or. en

Pagrindimas

Nei senosios, nei naujosios valstybės narės neturėtų būti diskriminuojamos. Turi būti 
nustatyta visoms valstybėms narėms bendra sistema, kurią taikant investuojant į drėkinimą 
vandens ištekliams nebūtų daromas neigiamas poveikis. Atsižvelgiant į didesnę riziką ši 
sistema turėtų būti gerokai reiklesnė ten, kur investuojama į drėkinamų plotų plėtrą. 
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti minimalius standartus, kurių turėtų būti 
laikomasi taikant šią sistemą.

Pakeitimas 1725
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl sąlygų, 
kuriomis su išperkamosios nuomos 
sutartimis, naudota įranga ir paprastomis 
atnaujinimo investicijomis susijusios 

6. Komisijai pagal 90 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl 
sąlygų, kuriomis su išperkamosios nuomos 
sutartimis, naudota įranga ir paprastomis 
atnaujinimo investicijomis susijusios 
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sąnaudos gali būti laikomos finansavimo 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis.

sąnaudos gali būti laikomos finansavimo 
reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, ir 
dėl minimalių vandens naudojimo 
efektyvumo saugumo standartų, kai 
investuojama į esamas drėkinimo sistemas 
arba į drėkinamų plotų plėtrą.

Or. en

Pagrindimas

Nei senosios, nei naujosios valstybės narės neturėtų būti diskriminuojamos. Turi būti 
nustatyta visoms valstybėms narėms bendra sistema, kurią taikant investuojant į drėkinimą 
vandens ištekliams nebūtų daromas neigiamas poveikis. Atsižvelgiant į didesnę riziką ši 
sistema turėtų būti gerokai reiklesnė ten, kur investuojama į drėkinamų plotų plėtrą. 
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti minimalius standartus, kurių turėtų būti 
laikomasi taikant šią sistemą.

Pakeitimas 1726
Sergio Gutiérrez Prieto, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kaimo plėtros programos valdymo 
institucija, pasikonsultavusi su stebėsenos 
komitetu, nustato visų priemonių veiksmų 
atrankos reikalavimus. Atrankos kriterijais 
siekiama užtikrinti vienodas sąlygas 
pareiškėjams, geresnį finansinių išteklių 
naudojimą ir tikslingesnį priemonių 
taikymą pagal Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus. Apibrėžiant atrankos kriterijus 
atsižvelgiama į proporcingumo mažų 
subsidijų atžvilgiu principą.

1. Kaimo plėtros programos valdymo 
institucija, pasikonsultavusi su stebėsenos 
komitetu, nustato visų priemonių veiksmų 
atrankos reikalavimus. Atrankos kriterijais 
siekiama užtikrinti, kad žemės ūkio 
valdoms skirtos priemonės būtų taikomos 
tik aktyviems ūkininkams, kaip apibrėžta 
Reglamente (ES) Nr. [...] [DP]. Be to, 
šiais kriterijais siekiama užtikrinti geresnį 
finansinių išteklių naudojimą ir tikslingesnį 
priemonių taikymą pagal Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetus. Apibrėžiant atrankos 
kriterijus atsižvelgiama į proporcingumo 
mažų subsidijų atžvilgiu principą.

Or. es

Pagrindimas

Naudą iš žemės ūkio valdoms skirtų paramos priemonių turėtų gauti tik aktyvūs ūkininkai, 
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kaip apibrėžta pasiūlyme dėl reglamento dėl BŽŪP tiesioginių išmokų. Jei toks skirtumas bus 
daromas pirmajame ramstyje, taip turėtų būti daroma ir antrajame ramstyje.

Pakeitimas 1727
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kaimo plėtros programos valdymo 
institucija, pasikonsultavusi su stebėsenos 
komitetu, nustato visų priemonių veiksmų 
atrankos reikalavimus. Atrankos kriterijais 
siekiama užtikrinti vienodas sąlygas 
pareiškėjams, geresnį finansinių išteklių 
naudojimą ir tikslingesnį priemonių 
taikymą pagal Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus. Apibrėžiant atrankos kriterijus 
atsižvelgiama į proporcingumo mažų 
subsidijų atžvilgiu principą.

1. Kaimo plėtros programos valdymo 
institucija, pasikonsultavusi su stebėsenos 
komitetu, gali nustatyti įvairius visų 
priemonių veiksmų atrankos reikalavimus. 
Atrankos kriterijais siekiama užtikrinti 
vienodas sąlygas pareiškėjams, geresnį 
finansinių išteklių naudojimą ir tikslingesnį 
priemonių taikymą pagal Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetus. Apibrėžiant atrankos 
kriterijus atsižvelgiama į proporcingumo 
mažų subsidijų atžvilgiu principą.

Or. fr

Pakeitimas 1728
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kaimo plėtros programos valdymo 
institucija, pasikonsultavusi su stebėsenos 
komitetu, nustato visų priemonių veiksmų 
atrankos reikalavimus. Atrankos kriterijais 
siekiama užtikrinti vienodas sąlygas 
pareiškėjams, geresnį finansinių išteklių 
naudojimą ir tikslingesnį priemonių 
taikymą pagal Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus. Apibrėžiant atrankos kriterijus 
atsižvelgiama į proporcingumo mažų 
subsidijų atžvilgiu principą.

1. Kaimo plėtros programos valdymo 
institucija, pasikonsultavusi su stebėsenos 
komitetu, nustato visų priemonių veiksmų 
atrankos reikalavimus. Atrankos kriterijais 
siekiama užtikrinti vienodas sąlygas 
pareiškėjams, geresnį finansinių išteklių 
naudojimą ir tikslingesnį priemonių 
taikymą pagal Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus. Apibrėžiant ir taikant atrankos 
kriterijus atsižvelgiama į proporcingumo 
principą.
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Or. de

Pakeitimas 1729
Giancarlo Scottà, 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
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, kaimo vietovę 
programos lygiu apibrėžia valdymo 
institucija.

Taikant šį reglamentą, kaimo vietovė 
apibrėžiama valstybės narės lygmeniu.

Or. it

Pakeitimas 1730
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, kaimo vietovę 
programos lygiu apibrėžia valdymo 
institucija.

Taikant šį reglamentą, kaimo vietovę 
programos lygmeniu apibrėžia valstybės 
narės.

Or. de

Pakeitimas 1731
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, kaimo vietovę 
programos lygiu apibrėžia valdymo 

Taikant šį reglamentą, kaimo vietovę savo 
kaimo plėtros programoje apibrėžia 
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institucija. valdymo institucija.

Or. en

Pakeitimas 1732
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, kaimo vietovę 
programos lygiu apibrėžia valdymo 
institucija.

Taikant šį reglamentą, kaimo vietovę 
programos lygmeniu apibrėžia valdymo 
institucija. Ji taip pat gali paskirti įvairias 
konkrečias atitinkamos priemonės sritis, 
kai tam esama objektyvus pagrindas.

Or. de

Pakeitimas 1733
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Elisabeth Jeggle, Milan Zver, Albert Deß, 
Astrid Lulling

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 30 mln. EUR suma išskaičiuojama iš 1 
dalyje nurodytų lėšų ir panaudojama 56 
straipsnyje nurodytam inovacinio vietos 
bendradarbiavimo apdovanojimui 
finansuoti.

Išbraukta.

Or. de


