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Pakeitimas 1884
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytai išmokai už hektarą 
apskaičiuoti suma, gauta pritaikius 
35 straipsnį, padalijama iš reikalavimus 
atitinkančių hektarų, deklaruotų pagal 
26 straipsnio 1 dalį ir esančių vietovėse, už 
kurias valstybės narės pagal šio straipsnio 
2 dalį nusprendė skirti išmoką, skaičiaus.

4. 1 dalyje nurodytai išmokai už hektarą 
apskaičiuoti suma, gauta pritaikius 
35 straipsnį, padalijama iš reikalavimus 
atitinkančių hektarų, deklaruotų pagal 
26 straipsnio 1 dalį ir esančių vietovėse, už 
kurias valstybės narės pagal šio straipsnio 
2 dalį skiria išmoką, skaičiaus.

Or. fr

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti privaloma, ja siekiama skatinti konvergenciją teritorijose, kuriose yra 
gamtinių kliūčių ir teritorijose, kuriose tokių kliūčių nėra, užtikrinti sąžiningą žemės ūkio 
regionų konkurenciją ir subalansuotą teritorinę plėtrą.

Pakeitimas 1885
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje nurodytai išmokai už hektarą 
apskaičiuoti suma, gauta pritaikius 
35 straipsnį, padalijama iš reikalavimus 
atitinkančių hektarų, deklaruotų pagal 
26 straipsnio 1 dalį ir esančių vietovėse, už 
kurias valstybės narės pagal šio straipsnio 
2 dalį nusprendė skirti išmoką, skaičiaus.

4. 1 dalyje nurodytai išmokai už hektarą 
apskaičiuoti suma, gauta pritaikius 
35 straipsnį, padalijama iš reikalavimus 
atitinkančių hektarų, deklaruotų pagal 
26 straipsnio 1 dalį, už kurias valstybės 
narės pagal šio straipsnio 2 dalį nusprendė 
skirti išmoką, skaičiaus.

Or. fr

Pakeitimas 1886
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, taikydamos objektyvius 
nediskriminacinius kriterijus, gali keisti 
išmoką už hektarą.

Or. fr

Pakeitimas 1887
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalies 4 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikoma pirma dalis, valstybės narės 
gali nustatyti, į kokį maksimalų hektarų 
skaičių žemės ūkio valdai reikia atsižvelgti 
taikant išmoką.

Or. fr

Pakeitimas 1888
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės šioje dalyje nustatytomis 
sąlygomis šiame skyriuje nurodytą išmoką 
gali taikyti regionų lygmeniu.

Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu lygmeniu.

Or. de

Pakeitimas 1889
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid



AM\909525LT.doc 5/170 PE494.491v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės šioje dalyje nustatytomis 
sąlygomis šiame skyriuje nurodytą išmoką 
gali taikyti regionų lygmeniu.

Valstybės narės šioje dalyje nustatytomis 
sąlygomis šiame skyriuje nurodytą išmoką 
taiko regionų lygmeniu.

Or. fr

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti privaloma, ja siekiama skatinti konvergenciją teritorijose, kuriose yra 
gamtinių kliūčių ir teritorijose, kuriose tokių kliūčių nėra, užtikrinti sąžiningą žemės ūkio 
regionų konkurenciją ir subalansuotą teritorinę plėtrą.

Pakeitimas 1890
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės šioje dalyje nustatytomis 
sąlygomis šiame skyriuje nurodytą išmoką 
gali taikyti regionų lygmeniu.

Kai taikomas 20 straipsnis, valstybės narės 
šioje dalyje nustatytomis sąlygomis šiame 
skyriuje nurodytą išmoką gali taikyti 
regionų lygmeniu.

Or. fr

Pagrindimas

Padarius pakeitimą galimas taikymas regiono mastu, laikantis 20 straipsnio.

Pakeitimas 1891
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu atveju valstybės narės regionus 
nustato vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, pavyzdžiui, 
pagal su jų gamtinėmis kliūtimis 
susijusius ypatumus ir agronomines 
sąlygas ir pateikia įrodymų, kuriais 
parodoma, kad pirmiau nurodyta išmoka 
papildo išmokas, paminėtas Reglamento 
(EB) Nr. [...] [RDR] 33 straipsnyje.

Or. pt

Pakeitimas 1892
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju valstybės narės regionus 
nustato vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, pavyzdžiui, 
su jų gamtinėmis kliūtimis susiję 
ypatumai ir agronominės sąlygos.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1893
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuo atveju valstybės narės regionus nustato 
vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, pavyzdžiui, 
su jų gamtinėmis kliūtimis susiję ypatumai 
ir agronominės sąlygos.

Tuo atveju valstybės narės regionus nustato 
vadovaudamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, pavyzdžiui, 
su jų gamtinėmis kliūtimis susiję, 
demografiniai ir socialiniai bei 
ekonominiai ypatumai ir agronominės 
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sąlygos.

Or. fr

Pakeitimas 1894
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
nacionalinę viršutinę ribą valstybė narė 
regionams paskirsto vadovaudamasi 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1895
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokai regionų lygmeniu apskaičiuoti 
regioninė viršutinė riba, apskaičiuota 
pagal trečią pastraipą, padalijama iš 
reikalavimus atitinkančių hektarų, 
deklaruotų pagal 26 straipsnio 1 dalį ir 
esančių vietovėse, už kurias valstybės 
narės pagal šio straipsnio 2 dalį 
nusprendė skirti išmoką, skaičiaus.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 1896
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokai regionų lygmeniu apskaičiuoti 
regioninė viršutinė riba, apskaičiuota pagal 
trečią pastraipą, padalijama iš reikalavimus 
atitinkančių hektarų, deklaruotų pagal 
26 straipsnio 1 dalį ir esančių vietovėse, už 
kurias valstybės narės pagal šio straipsnio 
2 dalį nusprendė skirti išmoką, skaičiaus.

Išmokai regionų lygmeniu apskaičiuoti 
regioninė viršutinė riba, apskaičiuota pagal 
trečią pastraipą, padalijama iš reikalavimus 
atitinkančių hektarų, deklaruotų pagal 
26 straipsnio 1 dalį ir esančių vietovėse, už 
kurias valstybės narės pagal šio straipsnio 
2 dalį skiria išmoką, skaičiaus.

Or. fr

Pagrindimas

Ši priemonė turėtų būti privaloma, ja siekiama skatinti konvergenciją teritorijose, kuriose yra 
gamtinių kliūčių ir teritorijose, kuriose tokių kliūčių nėra, užtikrinti sąžiningą žemės ūkio 
regionų konkurenciją ir subalansuotą teritorinę plėtrą.

Pakeitimas 1897
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34a straipsnis
Derėjimas su kitomis priemonėmis

Valstybės narės užtikrina pirmiau minėtų 
priemonių ir II ramsčio priemonių darną, 
ypač kalbant apie priemones, kuriomis 
siekiam sumažinti regionų, kuriuose 
esama gamtinių kliūčių, skirtumus.

Or. pt

Pakeitimas 1898
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.
Finansinės nuostatos

1. 34 straipsnyje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės iki 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti panaudoti iki 
5 % II priede nustatytos metinės 
nacionalinės viršutinės ribos.
Apie pirmoje pastraipoje nurodytą 
sprendimą Komisijai pranešama iki toje 
pastraipoje nurodytos datos.
Valstybės narės savo sprendimą, kuris 
įsigalios 2017 m. sausio 1 d., gali 
peržiūrėti iki 2016 m. rugpjūčio 1 d.
2. Atsižvelgdama į valstybių narių pagal 
1 dalį naudotiną nacionalinės viršutinės 
ribos procentinę dalį, Komisija 
įgyvendinimo aktais kasmet nustato tos 
išmokos atitinkamą viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. de

Pakeitimas 1899
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis Išbraukta.
Finansinės nuostatos

1. 34 straipsnyje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės iki 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti panaudoti iki 
5 % II priede nustatytos metinės 
nacionalinės viršutinės ribos.
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Apie pirmoje pastraipoje nurodytą 
sprendimą Komisijai pranešama iki toje 
pastraipoje nurodytos datos.
Valstybės narės savo sprendimą, kuris 
įsigalios 2017 m. sausio 1 d., gali 
peržiūrėti iki 2016 m. rugpjūčio 1 d.
2. Atsižvelgdama į valstybių narių pagal 
1 dalį naudotiną nacionalinės viršutinės 
ribos procentinę dalį, Komisija 
įgyvendinimo aktais kasmet nustato tos 
išmokos atitinkamą viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Taikant išmokas, skirtas vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų būti apsiribojama 
tik ramsčiu.

Pakeitimas 1900
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. 
gali nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos.

34 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės arba (jei taikomas 
20 straipsnis) regionai iki 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti panaudoti iki 
5 % II priede nustatytos metinės 
nacionalinės viršutinės ribos.

Or. de

Pakeitimas 1901
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. 
gali nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos.

34 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. 
gali nuspręsti panaudoti iki 10 % II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos.

Or. fr

Pagrindimas

2007–2013 m. laikotarpiu parama, skirta mažiausiai palankioms vietovėms, siekia 12,6 mlrd. 
eurų. Dvigubai padidinus pasiūlytą biudžetą (iki 10 proc. nacionalinių finansinių paketų, t.y. 
31,7 mlrd. eurų) būtų gerokai pakeista parama mažiausiai palankioms vietovėms arba 
vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių.

Pakeitimas 1902
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. 
gali nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos.

34 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. 
gali nuspręsti panaudoti iki 10 % II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos.

Or. ro

Pakeitimas 1903
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgdama į valstybių narių pagal
1 dalį naudotiną nacionalinės viršutinės 
ribos procentinę dalį, Komisija

2. Atsižvelgdama į valstybių narių pagal
1 dalį naudotiną nacionalinės viršutinės 
ribos procentinę dalį, Komisija, pagal 
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įgyvendinimo aktais kasmet nustato tos 
išmokos atitinkamą viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

55 straipsnį, turėtų būti įgaliota priimti 
deleguotuosius aktus, siekdama kasmet
nustatyti tos išmokos atitinkamą viršutinę 
ribą.

Or. de

Pagrindimas

Viršutinės ribos nustatymas vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių, nėra grynai techninis 
sprendimas.

Pakeitimas 1904
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmoka jauniesiems ūkininkams Išmoka jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems sektoriaus dalyviams

Or. en

Pakeitimas 1905
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmoka jauniesiems ūkininkams Išmoka jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems sektoriaus dalyviams

Or. en

Pakeitimas 1906
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides
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Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmoka jauniesiems ūkininkams Išmoka jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems ūkininkams

Or. fr

Pakeitimas 1907
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmoka jauniesiems ūkininkams Išmoka jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems ūkininkams

Or. fr

Pakeitimas 1908
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmoka jauniesiems ūkininkams Išmokos jauniesiems ūkininkams ir 
ūkininkaujančioms moterims

Or. it

Pagrindimas

Ūkininkaujančioms moterims turi būti teikiama parama ir padrąsinimas, ypač, kai be darbo 
ūkyje jos turi šeimyninių pareigų. Nepriklausomai nuo amžiaus turi būti skiriama finansinė 
parama.
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Pakeitimas 1909
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmoka jauniesiems ūkininkams Išmoka jauniesiems ūkininkams ir vienodų 
teisių skatinimas moterims, dirbančioms 
kaimo vietovėse

Or. es

Pakeitimas 1910
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
III antraštinės dalies 4 skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmoka jauniesiems ūkininkams Išmoka naujiems ūkininkams

Or. fr

Pakeitimas 1911
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės arba regionai gali skirti
metinę išmoką jauniesiems ūkininkams, 
kurie turi teisę gauti išmoką pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą. Antraip, valstybės narės arba 
regionai gali nuspręsti taikyti šią sistemą 
visiems ūkininkams, kurie pradėjo jų 
ūkinę veiklą per penkerius metus prieš 
išmokos suteikimą.
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Or. en

Pakeitimas 1912
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams. Ši išmoka 
yra privaloma valstybėms narėms, kurios 
pagal Reglamentą (EB) Nr. [...] [RDR] 
nesiėmė priemonių padėti jauniesiems 
ūkininkams.

Or. fr

Pakeitimas 1913
Jill Evans, Derek Vaughan, Kay Swinburne, John Bufton

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.
Antraip, valstybės narės arba regionai 
gali nuspręsti taikyti šią sistemą visiems 
ūkininkams, kurie pradėjo jų ūkinę veiklą 
per pastaruosius penkerius metus.

Or. en

Pakeitimas 1914
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės arba regionai gali skirti
metinę išmoką jauniesiems ūkininkams 
arba naujiems sektoriaus dalyviams, kurie 
turi teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi galėti suteikti paramą ne tik jauniesiems ūkininkams, bet ir naujiems 
sektoriaus dalyviams. Nauji sektoriaus dalyviai, seniau pradėję veiklą, dažnai turi patirties ne 
žemės ūkio sektoriaus srityje ir be paramos jauniesiems ūkininkams reikėtų paremti minėtų 
naujų ūkininkų norą pradėti veiklą šiame sektoriuje.

Pakeitimas 1915
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės arba regionai gali skirti
metinę išmoką jauniesiems ūkininkams, 
kurie turi teisę gauti išmoką pagal 
1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą.

Or. en

Pakeitimas 1916
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
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bazinės išmokos schemą. nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. de

Pakeitimas 1917
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą vienos išmokos schemą.

Or. en

Pagrindimas

Jauniesiems ūkininkams skirtos išmokos schema turėtų būti taikoma valstybėms narėms 
savanorišku pagrindu.

Pakeitimas 1918
Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio priemonės susiję su jaunaisiais ūkininkais ir yra veiksmingas būdas paremti 
ir paskatinti naujus sektoriaus dalyvius, todėl pirmojo ramsčio priemonės valstybėms narėms 
turi būti taikomos savanorišku pagrindu.
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Pakeitimas 1919
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pagrindimas

Jauniesiems ūkininkams skirtos išmokos schema savanorišku pagrindu turėtų būti taikoma 
valstybėms narėms.

Pakeitimas 1920
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pakeitimas 1921
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 1. Valstybės narės gali skirti metinę 
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jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pakeitimas 1922
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata valstybėms narėms turi būti pasirinktina ir parodyti, kad gali būti taikomos 
skirtingos politikos siekiant padėti įsikurti jauniesiems ūkininkams.

Pakeitimas 1923
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės gali skirti metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pakeitimas 1924
Phil Prendergast
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...] [RDR] 
8 straipsnį nenumato tematinio 
paprogramio jauniesiems ūkininkams, 
kuriuo nustatomi didžiausi paramos 
dydžiai, padidinti pagal Reglamento (EB) 
Nr. [...] [RDR] 1 priedą, skiria metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pakeitimas 1925
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...] [RDR] 
8 straipsnį nenumato tematinio 
paprogramio jauniesiems ūkininkams, 
kuriuo nustatomi didžiausi paramos 
dydžiai, padidinti pagal Reglamento (EB) 
Nr. [...] [RDR] 1 priedą, skiria metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pakeitimas 1926
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės, kurios pagal 
Reglamento (EB) Nr. [...] [RDR] 
8 straipsnį nenumato tematinio 
paprogramio jauniesiems ūkininkams, 
kuriuo nustatomi didžiausi paramos 
dydžiai, padidinti pagal Reglamento (EB) 
Nr. [...] [RDR] 1 priedą, skiria metinę 
išmoką jauniesiems ūkininkams, kurie turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. en

Pakeitimas 1927
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
naujiems ūkininkams, kurie turi teisę gauti 
išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės 
išmokos schemą.

Or. fr

Pakeitimas 1928
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
sektoriaus dalyviams, kurie turi teisę gauti 
išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės 
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išmokos schemą.

Or. en

Pakeitimas 1929
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
sektoriaus dalyviams, kurie turi teisę gauti 
išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės 
išmokos schemą.

Or. en

Pakeitimas 1930
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
ūkininkams, kurie turi teisę gauti išmoką 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą.

Or. fr

Pakeitimas 1931
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
ūkininkams, kurie turi teisę gauti išmoką 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą.

Or. pt

Pakeitimas 1932
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą, tokiu būdu, kad 
būtų remiamas kartų keitimasis ir žmonės 
skatinami imtis ūkininkavimo veiklos.

Or. fr

Pakeitimas 1933
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą ir kurie atitinka 
valstybės narės nustatytus objektyvius 
kriterijus.

Or. en
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Pakeitimas 1934
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą. Tuo pat metu 
valstybės narės apsvarstys galimybę įdiegti 
išmoką, susijusią su šia schema, 
siekdamos skatinti profesinį ir socialinį 
moterų, kurių ekonominė veikla ūkiuose 
nėra pripažinta, darbo pripažinimą, 
integruojant jas ūkiuose kaip aktyviai 
vykdančias veiklą, kur reikia skatinant 
jungtinę nuosavybę ūkiuose.

Or. es

Pakeitimas 1935
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi, Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams ir moterims, 
dirbančioms ūkyje ir prisidedančioms prie 
kaimo ekonomikos, kurie turi teisę gauti 
išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės 
išmokos schemą.

Or. it

Pagrindimas

Moterys kaimo vietovėse dažnai suderina ūkio darbus ir šeimynines pareigas.
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Pakeitimas 1936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazinės išmokos schemą.

1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie neseniai 
pradėjo verstis žemės ūkio veikla ir turi 
teisę gauti išmoką pagal 1 skyriuje 
nurodytą bazinės išmokos schemą.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas padarytas siekiant nuoseklumo su pasiūlyta parama jauniesiems ūkininkams 
pagal Kaimo plėtros reglamentą.

Pakeitimas 1937
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, valstybės narės ir regionai 
pradeda statistinį tyrimą, kuriuo siekiama 
nustatyti, kiek yra moterų, kurių 
ekonominė veikla kaimo vietovėse yra 
nepripažinta, kaip nustatyta šiame 
reglamente, kuriame minimas moterų 
skaičius ir jų padėtis ūkiuose ir 
apskaičiuojamas jų indėlis į ūkio pajamas 
bei įvertinama parama, kuri turi būti 
suteikta siekiant įteisinti jų užimtumo 
statusą ir užtikrinti profesinį ir socialinį 
pripažinimą. Mokant išmokas šioms 
moterims dėmesys turi būti 
koncentruojamas į ūkio darbuotojų arba 
ūkio bendrasavininkių statuso suteikimą.
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Šio statistinio tyrimo rezultatus bus 
galima sužinoti iki 2016 m. liepos 31 d. 
Praėjus metams po šios datos Komisija 
turi pateikti pasiūlymą peržiūrėti šį 
reglamentą, siekdama parodyti šiuos 
pokyčius, nustatydama pereinamąjį šio 
įforminimo laikotarpį ir tokių išmokų 
finansavimo finansines taisykles. Šis 
procesas, kuriuo siekiama užtikrinti 
moterų, dirbančių kaimo vietovėse, 
lygybę, turi būti užbaigtas iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūlomas šio įforminimo proceso metodas ir tvarkaraštis.

Pakeitimas 1938
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“: 2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“ ir 
„nauji sektoriaus dalyviai“:

Or. en

Pakeitimas 1939
James Nicholson, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“: 2. Šiame skyriuje „nauji sektoriaus 
dalyviai“:

Or. en
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Pakeitimas 1940
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“: 2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“ ir 
„nauji ūkininkai“:

Or. fr

Pakeitimas 1941
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“: 2. Šiame skyriuje „nauji ūkininkai“:

Or. fr

Pakeitimas 1942
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“: 2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“, 
kurie neseniai pradėjo ūkio veiklą:

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas padarytas siekiant nuoseklumo su parama, teikiama jauniesiems ūkininkams 
pagal Kaimo plėtros reglamentą.
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Pakeitimas 1943
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“: 2. Šiame skyriuje vartojamų terminų 
apibrėžtys:

Or. pt

Pakeitimas 1944
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiziniai asmenys, kurie žemės ūkio 
valdą kaip valdos vadovai kuria pirmą 
kartą arba kurie tokią valdą jau įkūrė per 
penkerius metus iki pirmosios paraiškos 
pagal bazinės išmokos schemą pateikimo 
dienos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. [...] [HZR] 73 straipsnio 1 dalyje, ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1945
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiziniai asmenys, kurie žemės ūkio 
valdą kaip valdos vadovai kuria pirmą 
kartą arba kurie tokią valdą jau įkūrė per 
penkerius metus iki pirmosios paraiškos 
pagal bazinės išmokos schemą pateikimo 
dienos, kaip nurodyta Reglamento (ES) 

Išbraukta.
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Nr. [...] [HZR] 73 straipsnio 1 dalyje, ir

Or. en

Pakeitimas 1946
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiziniai asmenys, kurie žemės ūkio valdą 
kaip valdos vadovai kuria pirmą kartą arba 
kurie tokią valdą jau įkūrė per penkerius 
metus iki pirmosios paraiškos pagal 
bazinės išmokos schemą pateikimo dienos, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 
[HZR] 73 straipsnio 1 dalyje, ir

a) nauji ūkininkai – fiziniai asmenys, 
kurie žemės ūkio valdą kaip valdos 
vadovai kuria pirmą kartą arba kurie tokią 
valdą jau įkūrė per penkerius metus iki 
pirmosios paraiškos pagal bazinės išmokos 
schemą pateikimo dienos, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
73 straipsnio 1 dalyje;

Or. pt

Pakeitimas 1947
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiziniai asmenys, kurie žemės ūkio valdą 
kaip valdos vadovai kuria pirmą kartą arba 
kurie tokią valdą jau įkūrė per penkerius 
metus iki pirmosios paraiškos pagal 
bazinės išmokos schemą pateikimo dienos, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 
[HZR] 73 straipsnio 1 dalyje, ir

a) fiziniai asmenys, kurie žemės ūkio valdą 
kuria pirmą kartą arba kurie tokią valdą jau 
įkūrė per penkerius metus iki pirmosios 
paraiškos pagal bazinės išmokos schemą 
pateikimo dienos, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
73 straipsnio 1 dalyje, ir

Or. en

Pagrindimas

Išmoka turėtų būti skiriama ne tik jauniesiems valdos vadovams. Jauniesiems ūkininkams, 
kurie prisijungė prie jau egzistuojančio ūkio, turėtų būti taip pat skiriama ši išmoka, ypač kai 
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tai gali būti pagrindinis ir tradicinis būdas jauniems ūkininkams pradėti ūkio veiklą. Be to, 
daugeliu atvejų dažnai ypatingai nepabrėžiamas prisijungimo prie jau egzistuojančio verslo 
ir tapimo valdos vadovu skirtumas.

Pakeitimas 1948
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) fiziniai asmenys, kurie žemės ūkio valdą 
kaip valdos vadovai kuria pirmą kartą arba 
kurie tokią valdą jau įkūrė per penkerius 
metus iki pirmosios paraiškos pagal 
bazinės išmokos schemą pateikimo dienos, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 
[HZR] 73 straipsnio 1 dalyje, ir

a) fiziniai asmenys, kurie žemės ūkio valdą 
kaip vieninteliai valdos vadovai kuria
pirmą kartą arba kurie tokią valdą jau įkūrė 
per penkerius metus iki pirmosios 
paraiškos pagal bazinės išmokos schemą 
pateikimo dienos, kaip nurodyta 
Reglamento (ES) Nr. [...] [HZR] 
73 straipsnio 1 dalyje, ir

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad apibrėžimas turėtų apimti tuos, kurie tampa vieninteliais valdos 
vadovais pirmą kartą.

Pakeitimas 1949
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 1950
James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų.

b) šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“ yra 
asmenys, kurie a punkte nurodytos 
paraiškos teikimo dieną yra jaunesni nei 
40 metų.

Or. en

Pakeitimas 1951
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų.

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra 40 metų ar jaunesni.

Or. en

Pagrindimas

Kriterijus atitinkančių asmenų amžius turi būti suderintas su taikomomis schemomis ir turi 
būti įtraukti ir 40-ies metų asmenys.

Pakeitimas 1952
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson, Anne E. Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų.

b) tik jaunųjų ūkininkų atveju, kurie a 
punkte nurodytos paraiškos teikimo dieną 
yra jaunesni nei 40 metų.

Or. en
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Pakeitimas 1953
Åsa Westlund, Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų.

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos, 
susijusios su pagrindinės išmokos 
schema, teikimo metais yra vyresni nei 
40 metų amžiaus.

Or. en

Pakeitimas 1954
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų.

b) kurie a punkte nurodytos ūkinės veiklos 
pradėjimo dieną yra jaunesni nei 40 metų. 
Valstybės narės gali nustatyti papildomus 
objektyvius ir nediskriminacinius 
kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 1955
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų.

b) kurie yra jaunesni nei 40 metų.

Or. en
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Pakeitimas 1956
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų.

b) „jaunieji ūkininkai“ – ūkininkai, kurie 
yra jaunesni nei 40 metų.

Or. pt

Pakeitimas 1957
Michel Dantin, Agnès Le Brun

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) juridiniai asmenys, kurių vienas ar 
daugiau narių atitinka a punkte 
nurodytus kriterijus.

Or. fr

Pakeitimas 1958
Mairead McGuinness, Elisabeth Jeggle, Giovanni La Via, Marian-Jean Marinescu, 
Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) jaunasis ūkininkas, kad būtų 
pripažintas jaunuoju ūkininku, turi 
atitikti valstybių narių nustatytus 
objektyvius ir nediskriminacinius 
kriterijus atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. [...] [RDR] 2 straipsnio 1 dalies 
u punktą.
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Or. en

Pakeitimas 1959
Mariya Gabriel

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kurie atitinka jauniesiems ūkininkams 
valstybių narių antrajame ramstyje 
nustatytus kriterijus.

Or. en

Pakeitimas 1960
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali nustatyti 
papildomus objektyvius ir 
nediskriminacinius kriterijus, kuriuos turi 
atitikti jaunieji ūkininkai ir (arba) nauji 
sektoriaus dalyviai, ypač kalbant apie 
atitinkamus įgūdžius, patirtį ir (arba) 
mokymo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 1961
Izaskun Bilbao Barandica

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

2a. Šiame reglamente moterys, 
užsiimančios nepripažinta ekonomine 
veikla kaimo teritorijose – žemės ūkio 
valdų savininkų ir (arba) gyventojų 
sutuoktinės arba partnerės, tose pačiose 
valdose dirbančios ūkio darbus daugiau 
nei pusė darbo dienos, bet kurios nėra 
pripažintos kaip bendrasavininkės arba 
neturi jokių sutartinių ryšių su ūkiu ir 
nėra užregistruotos bedarbių sąrašuose, 
taigi, tokiu būdu jos nėra įtrauktos į 
užimtumo statistiką.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suformuoti moterų, užsiimančių nepripažinta ekonomine veikla 
kaimo teritorijose, apibrėžtį.

Pakeitimas 1962
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion, Marit Paulsen, Sylvie Goulard, Liam 
Aylward, Kent Johansson

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės užtikrina, kad išmoka 
pagal šį skyrių nebūtų skiriama 
asmenims, kuriems ji buvo įdiegta, jei 
nustatoma, kad nuo Komisijos pateikto šio 
reglamento pasiūlymo paskelbimo dienos 
jie dirbtinai sukūrė sąlygas, kad jiems 
būtų paskirta pirmoje dalyje nurodyta 
išmoka.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės privalo užtikrinti, kad išmoka turi būti skiriama tik jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems sektoriaus dalyviams, o ne asmenims, kurie dirbtinai sukūrė sąlygas, kad jiems būtų 
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paskirta išmoka.

Pakeitimas 1963
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant taikomos finansinės 
drausmės, laipsniško išmokų mažinimo ir 
ribojimo, 7 straipsnyje nurodyto linijinio 
mažinimo ir bet kokio pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 65 straipsnį taikomo 
išmokų mažinimo ir neskyrimo, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet, kai ūkininkas pasinaudoja 
teisėmis į išmokas.

3. Nepažeidžiant taikomos finansinės 
drausmės, laipsniško išmokų mažinimo ir 
ribojimo, 7 straipsnyje nurodyto linijinio 
mažinimo ir bet kokio pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 65 straipsnį taikomo 
išmokų mažinimo ir neskyrimo, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet, 50 proc. turimos sumos 
pervedant pirmaisiais metais ir kitus 
50 proc. sumokant vėlesniais metais, kai 
ūkininkas pasinaudoja teisėmis į išmokas.

Or. en

Pagrindimas

Jauniesiems ūkininkams ir naujiems sektoriaus dalyviams reikalinga pradinė parama pvz., 
kad galėtų gauti paskolas. Taigi, finansinė parama turėtų būti paskirstyta taip, kad ūkininkai 
iš pradžių gautų didesnę sumą.

Pakeitimas 1964
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant taikomos finansinės 
drausmės, laipsniško išmokų mažinimo ir 
ribojimo, 7 straipsnyje nurodyto linijinio 
mažinimo ir bet kokio pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 65 straipsnį taikomo 
išmokų mažinimo ir neskyrimo, šio 

3. Nepažeidžiant taikomos finansinės 
drausmės, 7 straipsnyje nurodyto linijinio 
mažinimo ir bet kokio pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 65 straipsnį taikomo 
išmokų mažinimo ir neskyrimo, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta išmoka 
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straipsnio 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet, kai ūkininkas pasinaudoja 
teisėmis į išmokas.

skiriama kasmet, kai ūkininkas pasinaudoja 
teisėmis į išmokas.

Or. en

Pakeitimas 1965
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato ribą, kuri gali 
siekti daugiausia 50 hektarų.

Or. en

Pakeitimas 1966
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 1 dalyje nurodytos išmokos sumą 
valstybės narės kiekvienais metais 
apskaičiuoja, skaitmenį, atitinkantį 25 % 
vidutinės ūkininko turimų teisių į išmokas 
vertės, padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

Išbraukta.

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:
a) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra 25 hektarai arba mažesnis, 
– ne daugiau kaip 25;
b) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
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žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra didesnis kaip 25 hektarai, –
ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 
minėtas vidutinis dydis.

Or. en

Pakeitimas 1967
Liam Aylward, Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutinės 
ūkininko turimų teisių į išmokas vertės, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

1 dalyje nurodytos išmokos suma turi būti 
tiksli suma, kurios reikia, kad išmoka 
pasiektų vidutinę sumą hektarui pagal 
bazinę valstybės narės arba regiono 
išmoką plius 25 % Kai bazinė išmoka už 
hektarą jau viršija vidurkį plius 25 %, 
tada nebeteikiama jokia papildoma 
išmoka.
Valstybės narės nustato ribą, kuri gali 
siekti daugiausia 50 hektarų.

Or. en

Pagrindimas

The proposal in the Commission draft to add 25% to all qualifying young farmer payments 
makes sense only in the event that a uniform flat rate is achieved at a national level. In 
practice this means that some young farmers inherit significantly higher than average 
payments and there is no particular justification in cutting payments to other farmers in order 
to increase the payments in these cases. Instead, the best use of scarce resources is to target 
additional payments to ensure that young farmers with low payments get an immediate and 
substantial boost in their payments. This is a more equitable approach as it gives equal 
payments to all young farmers below the targeted rate.

Pakeitimas 1968
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutinės 
ūkininko turimų teisių į išmokas vertės, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

1 dalyje nurodytos išmokos suma turi būti 
tiksli suma, kurios reikia, kad išmoka 
pasiektų vidutinę sumą hektarui pagal 
bazinę valstybės narės arba regiono 
išmoką plius 25 %. Kai bazinė išmoka už 
hektarą jau viršija vidurkį plius 25 %, 
tada nebeteikiama jokia papildoma 
išmoka.
Valstybės narės nustato ribą, kuri gali 
siekti daugiausia 50 hektarų.

Or. en

Pakeitimas 1969
George Lyon, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutinės 
ūkininko turimų teisių į išmokas vertės, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutinės 
ūkininko turimų teisių į išmokas vertės toje 
valstybėje narėje arba regione, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis ūkininkas pasinaudojo pagal 26
straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu supaprastinamas šios išmokos apskaičiavimo metodas.

Pakeitimas 1970
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutinės 
ūkininko turimų teisių į išmokas vertės, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutinės 
ūkininko turimų teisių į išmokas vertės toje 
valstybėje narėje arba regione, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis ūkininkas pasinaudojo pagal
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad ši schema būtų veiksminga, reikia, kad skaičiavimas būtų pargrįstas nacionaliniu 
arba regioniniu vidurkiu. Taikoma atskira vertė sukeltų papildomą administracinę naštą ir 
sustiprintų skirtumus tarp ūkininkų.

Pakeitimas 1971
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutinės 
ūkininko turimų teisių į išmokas vertės, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % nacionalinio 
lygmens vidutinės teisių į išmokas vertės, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

Or. de

Pakeitimas 1972
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutinės 
ūkininko turimų teisių į išmokas vertės, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus.

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstybės 
narės kiekvienais metais apskaičiuoja:

– arba skaitmenį, atitinkantį 25 % 
vidutinės ūkininko turimų teisių į išmokas 
vertės, padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 
26 straipsnio 1 dalį, skaičiaus;

– arba nustatydamos fiksuoto dydžio sumą 
plotui, už kurį skiriamos išmokos, kaip 
nustatyta nacionaliniame arba 
regioniniame plane;
– arba dar paprasčiau, pagal fiksuoto 
dydžio sumą ūkio valdai, kaip nustatyta 
nacionaliniame arba regioniniame plane.

Or. fr

Pakeitimas 1973
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:

Išbraukta.

a) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra 25 hektarai arba mažesnis, 
– ne daugiau kaip 25;
b) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra didesnis kaip 25 hektarai, –
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ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 
minėtas vidutinis dydis.

Or. en

Pakeitimas 1974
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:

Išbraukta.

a) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra 25 hektarai arba mažesnis, 
– ne daugiau kaip 25;
b) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra didesnis kaip 25 hektarai, –
ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 
minėtas vidutinis dydis.

Or. es

Pagrindimas

Žemės plotas, už kurį jaunasis ūkininkas gali gauti papildomą išmoką, neturėtų būti 
apribotas; tokiu būdu bus užtikrinta, kad paramos suma išliks patraukli.

Pakeitimas 1975
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės gali apriboti panaudotų teisių į 
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panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:

išmokas, į kurias reikia atsižvelgti, 
skaičių:

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu supaprastinamas šios išmokos apskaičiavimo metodas.

Pakeitimas 1976
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės gali apriboti panaudotų teisių į 
išmokas, į kurias reikia atsižvelgti, 
skaičių:

Or. en

Pagrindimas

Dėl supaprastinimo priežasčių ir todėl, kad jaunieji ūkininkai dažnai vykdo veiklą didesniuose 
ūkiuose, visam plotui gali būti skiriamas priedas. Tačiau naudinga būtų savanorišku 
pagrindu taikyti ribas. Kiekvienas papildomas išmokų skyrimo jauniesiems ūkininkams 
kriterijus turi būti taikomas savanoriškai, kad būtų išvengta nereikalingų administracinių 
formalumų.

Pakeitimas 1977
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco 
Silvestris, Marian-Jean Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław 
Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės nustato ribą, kuri gali siekti 
daugiausia 50 hektarų, suteikiant 
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taikomas ribas: valstybėms narėms lankstumą padidinti šį 
skaičių, kad būtų pasiekta nors 2 proc. 
nacionalinio paketo.

Or. en

Pakeitimas 1978
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės nustato ribą, kuri gali siekti 
daugiausia 100 hektarų.

Or. en

Pakeitimas 1979
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės nustato maksimalią 100 hektarų 
ribą, kurią numatoma įtraukti į priedą.

Or. ro

Pakeitimas 1980
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės nustato ribą, kuri negali viršyti 
100 hektarų.

Or. fr

Pakeitimas 1981
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės nustato maksimalią 100 hektarų 
ribą.

Or. ro

Pakeitimas 1982
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos pirmą pastraipą valstybės 
narės atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas:

Taikydamos nuomones, nustatytas 
pirmoje ir antroje ankstesnės pastraipos 
įtraukose valstybės narės atsižvelgia į šias 
didžiausias panaudotų teisių į išmokas 
skaičiui taikomas ribas:

Or. fr

Pakeitimas 1983
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra 25 hektarai arba mažesnis, 
– ne daugiau kaip 25;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1984
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra 25 hektarai arba mažesnis, 
– ne daugiau kaip 25;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1985
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra 25 hektarai arba mažesnis, 
– ne daugiau kaip 25;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 1986
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra 25 hektarai arba mažesnis, 
– ne daugiau kaip 25;

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 1987
George Lyon, Britta Reimers, Sylvie Goulard, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra didesnis kaip 25 hektarai, –
ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 
minėtas vidutinis dydis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1988
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra didesnis kaip 25 hektarai, –
ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 
minėtas vidutinis dydis.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 1989
Mairead McGuinness, Georgios Papastamkos, Giovanni La Via, Marian-Jean 
Marinescu, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra didesnis kaip 25 hektarai, –
ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 
minėtas vidutinis dydis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1990
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybėse narėse, kuriose vidutinis 
žemės ūkio valdų dydis, nustatytas 
VI priede, yra didesnis kaip 25 hektarai, –
ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 
minėtas vidutinis dydis.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 1991
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Didžiausias išmokos skyrimo reikalavimus 
atitinkantis žemės plotas, nurodytas šiame 
skyriuje, negali būti didesnis nei 
100 hektarų valdai.

Or. en

Pakeitimas 1992
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su 
sąlygomis, kuriomis gali būti laikoma, kad 
juridinis asmuo atitinka 1 dalyje 
nurodytos išmokos gavimo sąlygas, visų 
pirma susijusias su 2 dalies b punkte 
nustatytos amžiaus ribos taikymu vienam 
ar keliems juridinio asmens veikloje 
dalyvaujantiems fiziniams asmenims.

6. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su 
susitarimais apskaičiuoti išmoką, kai ji 
skiriama juridiniam asmeniui, kuris pagal 
2 dalies a punktą laikomas jaunuoju 
ūkininku.

Or. fr

Pakeitimas 1993
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės naudoja II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos 
procentinę dalį, kuri yra ne didesnė kaip 
2 % Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. jos praneša 

36 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės naudoja II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos 
procentinę dalį, kuri yra didesnė kaip 4 %.
Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. jos praneša 
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Komisijai apie numatomą minėtai išmokai 
finansuoti reikalingą procentinę dalį.

Komisijai apie numatomą minėtai išmokai 
finansuoti reikalingą procentinę dalį.

Or. it

Pagrindimas

Finansavimo procentas turi būti padidintas, kad nebūtų diskriminuojami jauni žmonės ir 
moterys, norintys užsiimti žemės ūkio veikla.

Pakeitimas 1994
Rareş-Lucian Niculescu

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės naudoja II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos 
procentinę dalį, kuri yra ne didesnė kaip 
2 % Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. jos praneša 
Komisijai apie numatomą minėtai išmokai 
finansuoti reikalingą procentinę dalį.

36 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės naudoja II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos 
procentinę dalį, kuri yra ne didesnė kaip 
4 %. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. jos praneša 
Komisijai apie numatomą minėtai išmokai 
finansuoti reikalingą procentinę dalį.

Or. ro

Pakeitimas 1995
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės naudoja II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos 
procentinę dalį, kuri yra ne didesnė kaip 
2 % Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. jos praneša 
Komisijai apie numatomą minėtai išmokai 
finansuoti reikalingą procentinę dalį.

36 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės naudoja II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos 
procentinę dalį, kuri neturi būti mažesnė 
nei 1 % ir ne didesnė kaip 2 % Iki 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. jos praneša Komisijai apie 
numatomą minėtai išmokai finansuoti 
reikalingą procentinę dalį.
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Or. en

Pakeitimas 1996
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės naudoja II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos procentinę dalį, kuri yra ne didesnė 
kaip 2 % Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. jos 
praneša Komisijai apie numatomą minėtai 
išmokai finansuoti reikalingą procentinę 
dalį.

36 straipsnyje nurodytai išmokai finansuoti 
valstybės narės gali naudoti II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos procentinę dalį, kuri yra ne didesnė 
kaip 2 %. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. jos 
praneša Komisijai apie numatomą minėtai 
išmokai finansuoti reikalingą procentinę 
dalį.

Or. de

Pakeitimas 1997
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės 
gali persvarstyti savo numatomą 
procentinę dalį, kuri pradedama taikyti 
nuo 2017 m. sausio 1 d. Apie persvarstytą 
procentinę dalį jos praneša Komisijai iki
2016 m. rugpjūčio 1 d.

Nuo 2014 m. kiekvienais metais iki
spalio 15 d. valstybės narės gali sumažinti
numatomą procentinę dalį, remdamosi tais 
metais pateiktais prašymais. Apie 
persvarstytą procentinę dalį jos praneša 
Komisijai iki kiekvienų metų spalio 15 d.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad pagal išmokos schemą jauniesiems ūkininkams suteiktas 
metinis finansavimas yra panaudojamas veiksmingiau, užtikrinant, kad yra panaudota 
maksimali nustatyta suma, tokiu būdu išvengiant lėšų nepakankamo panaudojimo.



PE494.491v01-00 52/170 AM\909525LT.doc

LT

Pakeitimas 1998
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės 
gali persvarstyti savo numatomą 
procentinę dalį, kuri pradedama taikyti 
nuo 2017 m. sausio 1 d. Apie persvarstytą 
procentinę dalį jos praneša Komisijai iki
2016 m. rugpjūčio 1 d.

Nuo 2014 m. kiekvienais metais iki
spalio 15 d. valstybės narės gali sumažinti
numatomą procentinę dalį, remdamosi tais 
metais pateiktais prašymais. Apie 
persvarstytą procentinę dalį jos praneša 
Komisijai iki kiekvienų metų spalio 15 d.

Or. es

Pagrindimas

Jei gaunama mažiau prašymų nei tikėtasi tuo metu, kai buvo nuspręsta dėl schemai reikalingo 
finansavimo, tada tikėtina, kad turimos lėšos nebus išleistos.

Pakeitimas 1999
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės 
gali persvarstyti savo numatomą procentinę 
dalį, kuri pradedama taikyti nuo 2017 m.
sausio 1 d. Apie persvarstytą procentinę 
dalį jos praneša Komisijai iki 2016 m. 
rugpjūčio 1 d.

Iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. 
valstybės narės gali persvarstyti savo 
numatomą procentinę dalį, kuri pradedama 
taikyti vėlesniais metais. Apie persvarstytą 
procentinę dalį jos praneša Komisijai iki
metų, einančių prieš patikslintos 
procentinės dalies taikymo metus, 
rugpjūčio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 2000
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, 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
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos pagal 1 dalį nustatytos 
didžiausios 2 % ribos, jei bendra 
konkrečiais metais valstybėje narėje 
prašoma išmokos suma viršija pagal 4 dalį 
nustatytą viršutinę ribą ir jei ta viršutinė 
riba sudaro mažiau kaip 2 % II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos, valstybės narės visoms išmokoms, 
kurios pagal 25 straipsnį turi būti skiriamos 
visiems ūkininkams, taiko linijinį 
mažinimą.

2. Nepažeisdamos pagal 1 dalį nustatytos 
4 % ribos, jei bendra konkrečiais metais 
valstybėje narėje prašoma išmokos suma 
viršija pagal 4 dalį nustatytą viršutinę ribą 
ir jei ta viršutinė riba sudaro mažiau kaip 
4 % II priede nustatytos metinės 
nacionalinės viršutinės ribos, valstybės 
narės visoms išmokoms, kurios pagal 
25 straipsnį turi būti skiriamos visiems 
ūkininkams, taiko linijinį mažinimą.

Or. it

Pakeitimas 2001
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeisdamos pagal 1 dalį nustatytos 
didžiausios 2 % ribos, jei bendra 
konkrečiais metais valstybėje narėje 
prašoma išmokos suma viršija pagal 4 dalį 
nustatytą viršutinę ribą ir jei ta viršutinė 
riba sudaro mažiau kaip 2 % II priede 
nustatytos metinės nacionalinės viršutinės 
ribos, valstybės narės visoms išmokoms, 
kurios pagal 25 straipsnį turi būti skiriamos 
visiems ūkininkams, taiko linijinį 
mažinimą.

2. Jei bendra konkrečiais metais valstybėje 
narėje prašoma išmokos suma viršija pagal 
4 dalį nustatytą viršutinę ribą ir jei ta 
viršutinė riba sudaro mažiau kaip 2 %
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, valstybės narės visoms 
išmokoms, kurios pagal 25 straipsnį turi 
būti skiriamos visiems ūkininkams, taiko 
linijinį mažinimą, iki maksimalios 2 % 
ribos, nustatytos 1 dalyje.

Or. es

Pakeitimas 2002
Hans-Peter Mayer
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi numatoma procentine 
dalimi, apie kurią valstybės narės praneša 
pagal 1 dalį, Komisija įgyvendinimo aktais
kasmet nustato atitinkamą 36 straipsnyje 
nurodytą išmokai taikomą viršutinę ribą. 
Minėti įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

4. Remdamasi numatoma procentine 
dalimi, apie kurią valstybės narės praneša 
pagal 1 dalį, Komisijai pagal 55 straipsnį 
turi būti suteikti įpareigojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad kasmet būtų 
nustatyta atitinkama išmokai taikoma 
viršutinė riba.

Or. de

Pagrindimas

Viršutinės ribos nustatymas jauniesiems ūkininkams nėra grynai techninis sprendimas. 

Pakeitimas 2003
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37a straipsnis
Bendros rizikos valdymo nuostatos

1. Valstybės narės gali padengti:
a) tiesiogiai ūkininkams arba jų 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;
b) finansinius įnašus į tarpusavio 
pagalbos fondus, iš kurių ūkininkams 
išmokamos ekonominių nuostolių, patirtų 
dėl gyvūnų ar augalų ligų arba su aplinka 
susijusio įvykio ar nepalankių klimato 
sąlygų, įskaitant sausras, kompensacijos;
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c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą arba 
draudimą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.
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, nepalankių klimato 
sąlygų arba susidūrusiems su dideliu 
pajamų sumažėjimu, skiriamos 
kompensacinės išmokos.
3. Valstybės narės užtikrina, kad dėl šios 
paramos 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 
fondo (toliau – EGF) lėšomis.

4. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 
37c straipsnio 3 dalies b punkte ir 
37d straipsnio 4 dalyje nurodytų 
tarpusavio pagalbos fondui suteiktų 
komercinių paskolų trumpiausios ir 
ilgiausios trukmės.
5. Komisija pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai rizikos valdymo priemonės 
įgyvendinimo laikotarpio vidurio ataskaitą 
ir prireikus pateikia teisėkūros procedūra 
priimamų aktų pasiūlymus dėl 
patobulinimo.

Or. it
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Pakeitimas 2004
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
37 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37b straipsnis
Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas

37b straipsnis
1. Parama pagal 37a 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 produkcijos 
palyginti su praėjusių vienų metų 
laikotarpio produkcija. Ši vidutinė metinė 
produkcija skaičiuojama atsižvelgiant į 
praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos rezultatus arba praėjusių 
penkerių metų laikotarpio mastus, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų arba, tinkamai pagrįstomis 
išskirtinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į 
konkrečių metų per praėjusius penkerius 
metus produkcijos rezultatus.
Nuostolių masto skaičiavimas gali būti 
pritaikytas prie kiekvieno produkto tipo 
konkretaus pobūdžio naudojant:
a) biologinius rodiklius (prarasta 
biologinė masė) arba lygiaverčius 
prarasto derliaus rodiklius, nustatytus 
ūkio, vietovės, regiono ar nacionaliniu 
lygiu, arba
b) oro sąlygų rodiklius (kritulių kiekis, 
temperatūra, ir t. t.), nustatytus vietovės, 
regiono ar nacionaliniu lygiu.
2. Nepalankias klimato sąlygas, gyvūnų ar 
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augalų ligos protrūkį arba kenkėjų 
antpuolį oficialiai tokiais privalo 
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 37a straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos rūšies ar apimties ir nesiekiama 
jų tiksliai apibūdinti. Valstybės narės, 
taikydamos atitinkamas viršutines ribas, 
gali apriboti draudimo įmokos, kuri 
atitinka paramos skyrimo reikalavimus, 
sumą.

Or. it

Pakeitimas 2005
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
37 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37c straipsnis
Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei 

augalų ligų ir su aplinka susijusių įvykių 
ir nepalankių klimato sąlygų atvejais

Kad tarpusavio pagalbos fondas atitiktų 
paramos skyrimo reikalavimus,
a) jis turi būti paskirtas kompetentingos 
institucijos pagal nacionalinę teisę;
b) jo įmokų ir išmokų politika turi būti 
skaidri;
c) jam turi būti taikomos aiškios taisyklės 
dėl atsakomybės skolų atvejais.
2. 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. Valstybės 
narės gali nuspręsti tarpusavio pagalbos 
fondus papildyti draudimo sistemomis.
3. 37a straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodyti finansiniai įnašai gali būti susiję 
tik su:
a) administracinėmis tarpusavio pagalbos 
fondo sukūrimo sąnaudomis, 
paskirstytomis ne daugiau kaip trejiems 
metams proporcingai mažėjančia tvarka;
b) ūkininkų mokamomis sumomis 
siekiant sukurti savitarpio pagalbos 
fondą. Be to, finansinis įnašas gali būti 
susijęs su komercinių paskolų, paimtų iš 
tarpusavio pagalbos fondo siekiant 
ūkininkams išmokėti finansines 
kompensacijas krizių atvejais, 
palūkanomis.
Pradinis kapitalas valstybės lėšomis 
nepapildomas.
4. Dėl gyvūnų ligų patirtų nuotolių 
finansinė kompensacija pagal 
37a 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, ir bičių 
ligų atveju.
5. Valstybės narės gali apriboti paramos 
skyrimo reikalavimus atitinkančias 
sąnaudas taikydamos:
a) viršutines ribas fondui,
b) atitinkamas viršutines ribas vienetui.

Or. it



AM\909525LT.doc 59/170 PE494.491v01-00

LT

Pakeitimas 2006
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
37 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37d straipsnis
Pajamų stabilizavimo priemonė

1. Parama pagal 37a 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. 
37a 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 draudimo 
ūkininkams mokamomis išmokomis 
kompensuojama ne daugiau kaip 70 % 
prarastų pajamų. Kad tarpusavio 
pagalbos fondas atitiktų paramos skyrimo 
reikalavimus,
a) jis turi būti paskirtas kompetentingos 
institucijos pagal nacionalinę teisę;
b) jo įmokų ir išmokų politika turi būti 
skaidri;
c) jam turi būti taikomos aiškios taisyklės 
dėl atsakomybės skolų atvejais.
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.
3. 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 
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ūkininkų įnašai į fondą.

Or. it

Pakeitimas 2007
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
37 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37e straipsnis
Finansinės nuostatos

1. 37a straipsnyje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės iki 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. gali nuspręsti panaudoti iki 
7 % II priede nustatytos metinės 
nacionalinės viršutinės ribos.
Apie pirmoje pastraipoje nurodytą 
sprendimą Komisijai pranešama iki toje 
pastraipoje nurodytos datos.
Iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. ir 2017 m. 
rugpjūčio 1 d. valstybės narės gali 
persvarstyti savo sprendimus, kurie 
įsigalios nuo vėlesnių metų. Jie turi 
pranešti apie patikslintą procentinę dalį 
iki rugpjūčio 1 d. metų, kurie eina prieš 
metus, kuriais taikoma patikslinta 
procentinė dalis.
2. Atsižvelgdama į valstybių narių pagal 
1 dalį naudotiną nacionalinės viršutinės 
ribos procentinę dalį, Komisija 
įgyvendinimo aktais kasmet nustato tos 
išmokos atitinkamą viršutinę ribą. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. it
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Pakeitimas 2008
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2009
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės susietąją paramą 
ūkininkams gali teikti šiame skyriuje 
nustatytomis sąlygomis.

Valstybės narės susietąją paramą 
ūkininkams gali teikti šiame skyriuje 
nustatytomis sąlygomis. Susietoji parama 
gali būti teikiama tik:

Or. en

Pakeitimas 2010
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalis netaikoma kooperatyvams arba 
kitiems juridiniams subjektams, kurių 
nariai bendrai valdo ūkį, kurie jungia 
keletą tiesiogines išmokas gaunančių 
ūkininkų, ir kurie gauna bei nukreipia 
reikiama kryptimi išmokas prieš jas 
visapusiškai paskirstydami savo nariams, 
kuriems, kaip asmenims, taikoma 1 dalis.

Or. de
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Pagrindimas

Kalbant apie ribų taikymą reikia vengti, kad sumažinimai būtų taikomi kooperatyvams ir 
panašioms įmonėms. Siekiant pastoviai gerinti konkurencinę žemės ūkio padėtį žemės ūkių 
kooperatyvų rūšių svarba vis didėja.

Pakeitimas 2011
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti suteikta 
gaminiams, nurodytiems Sutarties (ES 
sutarties ir SESV) I priede, išskyrus 
žuvininkystės produktus.

Or. it

Pakeitimas 2012
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Išbraukta.

Or. pl
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Pagrindimas

Šio reglamento straipsniu ir kitomis nuostatomis nustatomos pakankamai aiškios taisyklės, 
kuriomis apibrėžiami pasėliai, kuriems gali būti taikoma susietoji parama. Be to, riboto 
sąrašo naudojimas neatitinka bendros žemės ūkio reformos dabartinės krypties ir jį taikant 
kenkiama bendro žemės ūkio rinkų organizavimo tikslams.

Pakeitimas 2013
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 2014
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 

Išbraukta.
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cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Or. it

Pakeitimas 2015
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2016
Phil Prendergast

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 

Išbraukta.
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cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Or. en

Pakeitimas 2017
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 2018
Spyros Danellis, Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 

Išbraukta.
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rotacijos želdinių.

Or. en

Pakeitimas 2019
Paolo Bartolozzi

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2020
Jim Higgins, Seán Kelly

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 

Valstybės narės nustato atitinkamus 
susietosios paramos teikimo kriterijus.
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rotacijos želdinių.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu valstybėms narėms suteikiamas didelis lankstumas taikant susietąją paramą.

Pakeitimas 2021
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama bet 
kokiam žemės ūkio veiklos sektoriui ir
trumpos rotacijos želdiniams.

Or. es

Pakeitimas 2022
Katarína Neveďalová

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 

Susietoji parama gali būti teikiama
augalininkystės ir gyvulininkystės 
produkcijos gamybos sektoriams:
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šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Or. sk

Pakeitimas 2023
Georgios Papastamkos, Esther Herranz García, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Pilar 
Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Czesław Adam Siekierski, Mariya Gabriel, 
Michel Dantin, Giovanni La Via, Mairead McGuinness, Jarosław Kalinowski, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Artur Zasada, Krzysztof Lisek, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Gabriel Mato Adrover, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama 
sektoriams ir gamybai, kuriuos turi 
nustatyti kiekviena valstybė narė, 
pasirinkdama iš Sutarties I priede pateikto 
sąrašo;

Or. en

Pakeitimas 2024
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 

Susietoji parama gali būti teikiama
gaminiams, nurodytiems Sutarties (ES 
sutarties ir SESV) I priede, išskyrus 
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riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

žuvininkystės produktus.

Or. it

Pakeitimas 2025
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
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama 
sektoriams ir gamybai, nurodytiems 
Sutarties I priede, išskyrus žuvininkystės 
produktus.

Or. it

Pagrindimas

Pakeitimu panaikinamas detalus sektorių, kuriems galima skirti susietąją paramą, sąrašas, 
užtikrinamas didesnis lankstumas valstybėms narėms ir palengvinamas paramos taikymas. 
Taisyklėmis nustatoma, kad parama yra skiriama ekonomiškai pažeidžiamiems sektoriams ir 
kad šia išankstine sąlyga nustatomas šios paramos tikslas.

Pakeitimas 2026
Rareş-Lucian Niculescu
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama 
sektoriams, kuriuos nurodė kiekviena šalis 
narė iš Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo I priedo sąrašo.

Or. ro

Pakeitimas 2027
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama valstybių narių gali būti 
teikiama sektoriams ir gamybai, 
išvardintiems Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo I priede, į kurį įeina:
grūdų, įskaitant kietuosius kviečius,
aliejinių kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Or. fr
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Pakeitimas 2028
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama visiems 
valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, 
ypač svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, susiduriama su tam tikrais 
sunkumais.

.

Or. lv

Pakeitimas 2029
George Lyon, Britta Reimers, Phil Bennion

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, 
ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių,
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos,
galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: ryžių, pieno ir 
pieno produktų, avienos ir ožkienos bei
galvijienos.

Or. en
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Pagrindimas

Susietoji parama, kaip šiuo metu numatyta, turi būti taikoma tiems patiems produktams. 
Susietosios paramos taikymas turėtų būti apribotas, paprastai siekiant padėti ekstensyvios 
gamybos ūkiams ir pieno produktų gamybai vietovėse, kurioms gresia, kad jose bus nutraukta 
gamyba ir kuriose gamybos alternatyvos yra labai ribotos, būtent kompensuoti perskirstymo 
poveikį, atsiradusį dėl perėjimo išmokų regionams modelio, kuris neigiamai paveikia šio tipo 
gamybą.

Pakeitimas 2030
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų,
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir
daržovių, trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: baltyminių
ankštinių augalų, ankštinių javų, linų, linų 
sėklų, kanapių, ryžių, riešutų, pieno ir 
pieno produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių,
vyno, sausųjų pašarų, apynių, cikorijų ir
vaisių bei daržovių.

Or. en

Pakeitimas 2031
Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Riikka Manner, Petri Sarvamaa, 
Liisa Jaakonsaari, Eija-Riitta Korhola, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, maistinių bulvių, 
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produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

perdirbimui skirtų bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, kiaulienos ir paukštienos, 
kiaušinių, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Or. en

Pakeitimas 2032
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, pašarinių ankštinių kultūrų, linų, 
kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių bulvių, 
pieno ir pieno produktų, sėklų, avienos ir 
avių pieno, ožkienos ir ožkų pieno, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus ir
valgomųjų alyvuogių, bitininkystės 
produktų, šilkaverpių, sausųjų pašarų, 
apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, įskaitant 
maistines bulves, medvilnę, tabaką ir 
trumpos rotacijos želdinių.

Or. es

Pagrindimas

Sektorių sąrašas turėtų būti išplėstas ir, kur reikia, valstybės narės turėtų galėti pridėti 
patiriančius sunkumų sektorius arba sektorius, kurie savo teritorijose yra svarbūs socialiniu 
ir ekonominiu arba aplinkos požiūriu.

Pakeitimas 2033
Ramon Tremosa i Balcells
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir 
daržovių, trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių, vynuogių 
auginimo (tiek vyno gamybai skirtų, tiek 
valgomųjų vynuogių), bitininkystės 
produktų ir paukštienos, triušienos ir 
kiaulininkystės.

Or. es

Pakeitimas 2034
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, pašarinių ankštinių kultūrų, sojos, 
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių 
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, 
avienos, kiaulienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių,
trumpos rotacijos želdinių.

Or. en
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Pakeitimas 2035
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, pašarinių ankštinių kultūrų, sojos, 
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių 
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, 
avienos ir ožkienos, galvijienos, 
kiaulienos, tabako, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos 
želdinių.

Or. en

Pakeitimas 2036
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, valgomųjų 
alyvuogių, šilkaverpių, sausųjų pašarų, 
apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, medvilnės, 
tabako ir trumpos rotacijos želdinių, 
įskaitant eukaliptą ir spindulinę pušį.

Or. es
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Pakeitimas 2037
Willy Meyer, Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus ir 
valgomųjų vynuogių, šilkaverpių, sausųjų 
pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
medvilnės, tabako ir trumpos rotacijos 
želdinių.

Or. es

Pakeitimas 2038
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, tabako, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, paukštienos, kiaulienos,
alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, sausųjų 
pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Or. en



AM\909525LT.doc 77/170 PE494.491v01-00

LT

Pakeitimas 2039
Béla Glattfelder

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, kiaulienos, paukštienos ir 
kiaušinių, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Or. en

Pakeitimas 2040
Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, kietųjų kviečių, baltyminių 
augalų, ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių, 
riešutų, krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, arklienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos 
želdinių.

Or. fr
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Pakeitimas 2041
José Bové

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, vyno, apynių, tabako,
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos 
želdinių.

Or. fr

Pakeitimas 2042
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, kitų gyvulininkystės šakų 
(pvz., kiaulienos) gaminių, alyvuogių 
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, 
apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
cikorijų, vaisių ir daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių.

Or. en
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Pakeitimas 2043
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, pašarinių ankštinių augalų, linų, 
kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių bulvių, 
pieno ir pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos
želdinių.

Or. fr

Pakeitimas 2044
Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus,
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos 
želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, ryžių, riešutų, krakmolinių bulvių, 
pieno ir pieno produktų, sėklų, avienos ir 
ožkienos, galvijienos, šilkaverpių, sausųjų 
pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Or. en
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Pakeitimas 2045
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, tabako, cukrinių 
runkelių, cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir 
daržovių, trumpos rotacijos želdinių.

Or. pl

Pakeitimas 2046
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Vytautas Landsbergis, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
kiaulienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos 
želdinių.

Or. en
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Pakeitimas 2047
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, kiaulienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos 
želdinių.

Or. en

Pakeitimas 2048
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, kiaulienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos 
želdinių.

Or. en
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Pakeitimas 2049
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
kiaulienos, galvijienos, alyvuogių aliejaus, 
šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos 
želdinių.

Or. en

Pakeitimas 2050
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, ūkiuose augintų medžiojamų 
gyvūnų, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Or. en
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Pakeitimas 2051
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių, bitininkystės 
produktų ir medicininių bei aromatinių 
augalų.

Or. ro

Pakeitimas 2052
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, bitininkystės produktų, 
medicininių ir aromatinių augalų, apynių, 
cukrinių runkelių, cukranendrių ir cikorijų, 
vaisių ir daržovių, trumpos rotacijos 
želdinių.

Or. fr
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Pakeitimas 2053
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių.

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių ir gaminių, 
kurie turėtų būti naudojami pagal 
oficialias kokybės schemas, pvz., vykdant 
ekologinį ūkininkavimą.

Or. fr

Pagrindimas

Susietoji parama yra labai svarbi dėl ekonominių ir teritorinių priežasčių siekiant išsaugoti 
gamybos lygmenis susijusiuose sektoriuose.

Pakeitimas 2054
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gaminiams: grūdų, aliejinių 
kultūrų sėklų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų bei vaisių ir 
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trumpos rotacijos želdinių. daržovių.

Or. pt

Pakeitimas 2055
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietosioms išmokoms skirti asignavimai 
pirmenybės tvarka turėtų būti paskirti 
gaminiams, kuriems pagal Reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 68, 101 ir 
111 straipsnius 2010–2013 m. laikotarpiu 
buvo taikomos susietosios išmokos.

Or. fr

Pakeitimas 2056
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji parama taip pat gali būti 
skiriama gaminiams, kuriems taikomos 
ES kokybės schemos arba valstybių narių 
pripažintos kokybės schemos.

Or. fr

Pakeitimas 2057
Salvatore Caronna

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, 
ypač svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama 
sektoriams ir produktams, nurodytiems 
Sutarties I priede.

Or. it

Pakeitimas 2058
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, 
ypač svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama 
sektoriams, kurie patiria tam tikrų 
sunkumų arba aplinkos požiūriu 
pažeidžiamoms vietovėms arba tuose 
pačiuose sektoriuose taikomiems 
ekonomiškai pažeidžiamiems 
ūkininkavimo metodams.

Or. en

Pakeitimas 2059
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 

2. Susietoji parama gali būti teikiama 
valstybės narės sektoriams arba regionams, 
kuriuose ūkininkaujama arba konkretiems
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konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, 
ypač svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

žemės ūkio sektoriams, kurie:

a) patiria atitinkamų sunkumų ir yra ypač 
svarbūs dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių priežasčių arba dėl jų 
nuošalumo ir (arba);
b) ypač svarbūs siekiant apsaugoti arba 
pagerinti aplinką, apsaugoti klimatą 
ir (arba) biologinę įvairovę.
Parama taip pat bus teikiama siekiant 
skatinti aukštos kokybės gamybą, kuri 
padidintų konkurencingumą ir skatintų 
susijusio sektoriaus gamybos 
koncentravimą arba komercinį 
organizavimą.

Or. es

Pakeitimas 2060
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

Vadovaujantis 22 straipsnio 7 dalies 
nuostatomis ir ankstesne dalimi, o taip pat 
laikantis 20 straipsnyje paminėtų tikslų 
bei nediskriminuojančių kriterijų, susietos 
paramos pavidalu teikiama šiame 
skirsnyje minima pagalba bus teikiama
smulkiems galvijus, avis arba ožkas 
auginantiems ūkiams valstybėse narėse 
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arba regionuose.

Or. es

Pagrindimas

En el caso de los sectores de vacuno y de ovino-caprino, consideramos que la propuesta de la 
nueva PAC es básicamente agrícola y que no ha tenido en cuenta los sectores ganaderos que 
hasta el 2013 han recibido ayudas. No se ha dado un trato proporcional y equitativo a estos 
sectores y por tanto, es necesario buscar alguna alternativa que no los excluya.Se propone el 
encaje de estos sectores dentro de la nueva PAC a través de las ayudas asociadas, 
garantizando un incremento del porcentaje destinado a estas ayudas asociadas. Pero es 
necesario hacer referencia a esta situación en el articulado del Reglamento de Pagos 
directos, con el objetivo de que se facilite su consideración en la aplicación de las ayudas 
asociadas.

Pakeitimas 2061
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.
Todėl jos atveju vykdomas poveikio 
vertinimas, atliekamas atitinkamos 
valstybės narės, o rezultatai perduodami 
Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 2062
Wojciech Michał Olejniczak

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis



AM\909525LT.doc 89/170 PE494.491v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų, o 
ypač jeigu šiais sektoriais prisidedama 
prie užimtumo lygio palaikymo arba 
didinimo.

Or. pl

Pakeitimas 2063
Csaba Sándor Tabajdi

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.
Susietąją paramą gaunantiems 
ūkininkams nėra taikomas laipsniškas 
išmokų mažinimas ir ribojimas, minimas 
III antraštinės dalies 1 skirsnyje.

Or. en

Pakeitimas 2064
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba)
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių, socialinių ir 
aplinkosaugos priežasčių, patiriama tam 
tikrų sunkumų, įskaitant klimato apsaugą, 
biologinę įvairovę ir kraštovaizdžio 
išsaugojimą.

Or. en

Pakeitimas 2065
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà, Georgios 
Papastamkos

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų. 
Valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 
sektoriams, kurie yra pažeidžiami dėl 
praeityje sustabdytos susietos ES paramos 
arba konkrečių išmokų.

Or. en

Pakeitimas 2066
Katarína Neveďalová

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų, 
su sąlyga, kad tai yra susiję su gyvūnų 
gerbūviu.

Or. sk

Pakeitimas 2067
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

2. Tiems valstybės narės sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žemės ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų.

Or. en

Pakeitimas 2068
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

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

2a. Susietoji parama valstybėje narėje gali 
būti skiriama pagal regionus, 
nepriklausomai nuo to ar ji pasirinko 
taikyti pagrindinius mokėjimus 
kiekvienam regionui atskirai.

Or. es

Pagrindimas

Siekiama nurodyti, kad susietoji parama gali būti skiriama pagal regionus, nepriklausomai 
nuo to ar ji pasirinko taikyti pagrindinius mokėjimus kiekvienam regionui atskirai. Tokiu 
būdu Katalonijos regionas gali priimti sprendimus dėl susietosios paramos ir paskirstyti ją 
būdu, atitinkančiu realią žemės ūkio sektoriaus padėtį.

Pakeitimas 2069
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, susietoji 
parama taip pat gali būti teikiama 
ūkininkams, kurie 2013 m. gruodžio 31 d. 
turi teises į išmokas, jiems suteiktas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 
III antraštinės dalies 3 skyriaus 2 skirsnį 
bei 71m straipsnį ir pagal Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 60 straipsnį ir 65 straipsnio 
ketvirtą pastraipą, ir kurie neturi 
reikalavimus atitinkančių hektarų, kad 
galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas pagal 
bazinės išmokos schemą, kaip nurodyta šio 
reglamento III antraštinės dalies 1 skyriuje.

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, susietoji 
parama taip pat gali būti teikiama 
ūkininkams, kurie 2013 m. gruodžio 31 d. 
turi teises į išmokas, jiems suteiktas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 
III antraštinės dalies 3 skyriaus 2 skirsnį 
bei 71m straipsnį ir pagal Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 60 straipsnį ir 65 straipsnio 
ketvirtą pastraipą, ir kurie neturi 
reikalavimus atitinkančių hektarų, kad 
galėtų pasinaudoti teisėmis į išmokas pagal 
bazinės išmokos schemą, kaip nurodyta šio 
reglamento III antraštinės dalies 1 skyriuje. 
Susietoji parama gyvulininkyste 
užsiimantiems ūkiams turintiems per 
mažai žemės skystam mėšlui sugerti bei 
užsiimantiems kitomis netausiomis 
praktikomis, nėra teikiama.
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Or. en

Pakeitimas 2070
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikantis ankstesnės pastraipos nuostatų, 
gyvulių auginimo, pieno ir pieno 
produktų, jautienos, avienos bei ožkienos 
sektoriaus ūkininkai, kuriems nepriklauso 
ūkio žemė, turi teisę naudotis išmokų 
sistema, paremta teisėmis į išmokas.

Or. es

Pakeitimas 2071
Carlo Fidanza, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali teikti susietąją 
paramą ūkininkams, kurie 2008–2010 m. 
laikotarpiu turėjo specialiąsias teises į 
išmokas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 60 ir 65 straipsnius, 
nepriklausomai nuo bazinės išmokos, 
nurodytos 1 skyriaus III antraštinėje 
dalyje.

Or. it

Pakeitimas 2072
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali teikti susietąją 
paramą ūkininkams, kurie turėjo 
specialiąsias teises į išmokas 2010 m. 
pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 60 ir 
65 straipsnius, nepriklausomai nuo 
bazinės išmokos, nurodytos 1 skyriaus 
III antraštinėje dalyje.

Or. es

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra tiek palengvinti problemą, susijusią su per didelėmis teisėmis į 
išmokas, tiek ir sunkumus, kai tai susiję su pasėlių trūkumu pagal naują mokėjimų modelį.

Pakeitimas 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės gali suteikti susietąją 
paramą gyvulius auginantiems 
ūkininkams, kuriems nepriklauso didžioji 
dalis jų ūkio žemės.

Or. es

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas yra tiek palengvinti problemą, susijusią su per didelėmis teisėmis į 
išmokas, tiek ir sunkumus, kai tai susiję su pasėlių trūkumu pagal naują mokėjimų modelį.

Pakeitimas 2074
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį.

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį, tausaus ūkininkavimo 
praktikas ir aplinkosaugos valdymą bei 
užimtumą ūkiuose, remiantis 2 dalyje 
pateiktomis sąlygomis.

Or. en

Pakeitimas 2075
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį.

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį arba paskatinti tam tikrų 
rūšių produkciją. Aplinkai skirta susietoji 
parama gali būti iki dydžio, kuris 
nustatomas valstybių narių, atsižvelgiant į 
turimus aplinkos apsaugos tikslus arba 
problemas, o jį tvirtina Komisija.

Or. fr

Pakeitimas 2076
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
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regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį.

regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos ir (arba) užimtumo lygį, ypač 
natūralių geografinių suvaržymų 
turinčiose srityse, tokiose kaip salos ir 
labiausiai nutolę regionai.

Or. pt

Pakeitimas 2077
Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį.

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį, ypač natūralių geografinių 
suvaržymų turinčiose srityse, tokiose kaip 
labiausiai nutolę regionai bei gamybos 
sektoriuose, kuriuose kuriamos darbo 
vietos.

Or. fr

Pagrindimas

Paramos susiejimas yra būtinas dėl ekonominių bei teritorinių priežasčių, siekiant 
atitinkamose srityse išsaugoti gamybos lygį.

Pakeitimas 2078
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį.

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant sukurti paskatų 
atitinkamuose regionuose išlaikyti 
dabartinius užimtumo ir (arba) gamybos 
lygius bei palaikyti ir (arba) padidinti 
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gamybą bei užimtumą sektoriuje.

Or. es

Pakeitimas 2079
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį
gamybos lygį.

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant sukurti paskatų 
atitinkamuose regionuose išlaikyti 
dabartinius gamybos ir užimtumo žemės 
ūkio sektoriuje lygius.

Or. fr

Pakeitimas 2080
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. kai yra taikomas 20 straipsnis, 
valstybės narės gali patvirtinti skirtingas 
regionų finansavimo formas, apibrėžtas 
pagal šio straipsnio nuostatas.

Or. pt

Pakeitimas 2081
Marc Tarabella

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

4a. kai yra taikomas 20 straipsnis, 
valstybės narės gali patvirtinti skirtingo 
dydžio finansavimą regionų sritims, 
apibrėžtoms pagal šio straipsnio 
nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu padaroma nuostata dėl taikymo regionuose, vadovaujantis 20 straipsniu.

Pakeitimas 2082
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Susietoji parama išmokama kasmet, 
laikantis nustatytų kiekybinių apribojimų 
ir atsižvelgiant į nustatytus plotus ir derlių 
arba į nustatytą gyvulių skaičių.

5. Susietoji parama išmokama kasmet, 
laikantis kiekybinių apribojimų ir 
atsižvelgiant į objektyvius kriterijus.

Or. es

Pagrindimas

Nustatant labiausiai kiekvienam regionui tinkančius kriterijus, atsižvelgiant į kiekvieno 
regiono specifiką bei gamybos sistemą, reikėtų suteikti pakankamai lankstumo.

Pakeitimas 2083
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Susietoji parama išmokama kasmet, 5. Susietoji parama išmokama kasmet, 
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laikantis nustatytų kiekybinių apribojimų 
ir atsižvelgiant į nustatytus plotus ir derlių 
arba į nustatytą gyvulių skaičių.

laikantis kiekybinių apribojimų.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma formuluotė, kuria užtikrinama, kad susieti mokėjimai derės su PPO 
„mėlynąja dėže“. Kadangi „gintarine dėže“ suteikiama pakankama veikimo laisvė kiek tai 
susiję su dabartiniais ir būsimais įsipareigojimais, Komisija – kaip ji tai darė iki šiol –
privalo leisti valstybėms narėms teikti paramą bet kokiu pavidalu, laikantis nustatytų 
apribojimų.

Pakeitimas 2084
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. susietoji parama yra palaipsniui 
mažinama. 2019 m. ji sudarys ne daugiau 
kaip 50 % nuo 2014 m. atliktų mokėjimų.

Or. de

Pakeitimas 2085
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2086
Alyn Smith
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 15 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 2087
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 15 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. fr

Pakeitimas 2088
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
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nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

nuspręsti panaudoti iki 15 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 2089
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 15 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. es

Pakeitimas 2090
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 15 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en
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Pakeitimas 2091
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti reikalingą dalį 
II priede nustatytos savo metinės 
nacionalinės viršutinės ribos.

Or. fr

Pakeitimas 2092
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 10 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en

Pagrindimas

Susiejimo dalis visoje ES turėtų būti panaši ir ne didesnė kaip 10 %.

Pakeitimas 2093
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 3,5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 2094
James Nicholson, Kay Swinburne

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės arba 
regioninės viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 2095
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės iki metų, 
einančių prieš pirmuosius tokios paramos 
įgyvendinimo metus, rugpjūčio 1 d. gali 
nuspręsti panaudoti iki 5 % II priede 
nustatytos savo metinės nacionalinės 

1. Savanoriškai susietajai paramai 
finansuoti valstybės narės ne vėliau kaip 
metų, einančių prieš pirmuosius tokios 
paramos įgyvendinimo metus, rugpjūčio 
1 d. gali nuspręsti panaudoti iki 5 % 
II priede nustatytos savo metinės 
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viršutinės ribos. nacionalinės arba regioninės viršutinės 
ribos.

Or. en

Pakeitimas 2096
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje minima nacionalinė viršutinė 
riba padidinama 3 % tose valstybėse 
narėse, kurios nusprendžia bent 3 % nuo 
jų nacionalinės viršutinės ribos, 
apibrėžtos II priede panaudoti baltymingų 
augalų gamybai, minimai šiame skyriuje.

Or. fr

Pakeitimas 2097
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Išbraukta.

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju–
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, 
ir (arba)
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b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 5 % tiesioginėms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos.

Or. en

Pakeitimas 2098
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Išbraukta.

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju–
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, 
ir (arba)
b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
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priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 5 % tiesioginėms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos.

Or. en

Pakeitimas 2099
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Išbraukta.

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju–
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, 
ir (arba)
b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
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6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 5 % tiesioginėms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos.

Or. en

Pagrindimas

Susietoji parama turėtų būti naudojama tik išskirtinėmis aplinkybėmis, nes ja stipriai 
iškraipoma konkurencija tarp skirtingų valstybių narių ūkininkų. Nėra jokio pateisinimo šią 
priemonę anksčiau taikiusioms valstybėms narėms leisti taikyti ir toliau, sukeliant bendroje 
rinkoje dar daugiau iškraipymo.

Pakeitimas 2100
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Išbraukta.

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju–
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, 
ir (arba)
b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
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IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 5 % tiesioginėms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos.

Or. fr

Pakeitimas 2101
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Išbraukta.

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju–
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, 
ir (arba)
b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 5 % tiesioginėms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
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dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos.

Or. en

Pakeitimas 2102
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Išbraukta.

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju–
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, 
ir (arba)
b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 5 % tiesioginėms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos.

Or. fr
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Pakeitimas 2103
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 20 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Or. bg

Pakeitimas 2104
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 20 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Or. es

Pakeitimas 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 20 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:
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Or. es

Pakeitimas 2106
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 20 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Or. en

Pakeitimas 2107
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 %
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Valstybėms narėms reikia leisti 
nustatyti savo paramos dydį, kuris negali 
viršyti 15 % nuo 1 dalyje nurodytos 
viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 2108
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 15 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
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viršutinės ribos, jei: viršutinės ribos, jei:

Or. it

Pagrindimas

Norint užtikrinti pakankamą finansavimą, sunkumų tam tikruose ūkininkavimo arba 
specialiuose žemės ūkio sektoriuose, kurie yra ypač svarbūs dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių ir (arba) ekologinių priežasčių turinčioms valstybėms narėms, reikalingas didesnis 
lankstumas. 

Pakeitimas 2109
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 15 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Or. en

Pakeitimas 2110
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 15 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Or. en

Pakeitimas 2111
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 15 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

Or. fr

Pagrindimas

Pasėliai, kuriems gali būti teikiama susietoji parama yra gyvybiškai svarbūs dėl socialinių, 
ekologinių bei paveldo saugojimo priežasčių. Šis klausimas yra toks svarbus, kad to 
pageidaujančioms valstybėms narėms reikia suteikti didesnę veiksmų laisvę.

Pakeitimas 2112
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti vadovautis II priede 
nustatyta metine nacionaline viršutine 
riba:

Or. en

Pakeitimas 2113
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 %

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti vadovautis II priede 
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II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

nustatyta metine nacionaline viršutine 
riba:

Or. en

Pakeitimas 2114
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti panaudoti iki 10 %
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos, jei:

2. Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės 
narės gali nuspręsti vadovautis II priede 
nustatyta metine nacionaline viršutine 
riba:

Or. lv

Pakeitimas 2115
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju–
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, 
ir (arba)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2116
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju–
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, 
ir (arba)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2117
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 
69 straipsnio 5 dalyje arba Maltos atveju–
to reglamento 69 straipsnio 1 dalyje, 
ir (arba)

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2118
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 69 straipsnio 
5 dalyje arba Maltos atveju– to reglamento 
69 straipsnio 1 dalyje, ir (arba)

a) iki 20 %, jeigu iki 2013 m. 
gruodžio 31 d. jos taikė vienkartinės 
išmokos už plotus schemą, nustatytą 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 69 straipsnio 
5 dalyje arba Maltos atveju– to reglamento 
69 straipsnio 1 dalyje; ir (arba)

Or. en

Pakeitimas 2119
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iki 2013 m. gruodžio 31 d. jos taikė 
vienkartinės išmokos už plotus schemą, 
nustatytą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinėje dalyje, arba finansavo 
priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 69 straipsnio 
5 dalyje arba Maltos atveju– to reglamento 
69 straipsnio 1 dalyje, ir (arba)

a) iki 20 %, jeigu iki 2013 m. gruodžio 
31 d. jos taikė vienkartinės išmokos už 
plotus schemą, nustatytą Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 V antraštinėje dalyje, arba 
finansavo priemones pagal to reglamento 
111 straipsnį, arba joms taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, numatyta 69 straipsnio 
5 dalyje arba Maltos atveju– to reglamento 
69 straipsnio 1 dalyje; ir (arba)

Or. lv

Pakeitimas 2120
Alyn Smith

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

b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 5 % tiesioginėms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2121
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 5 % tiesioginėms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 2122
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 5 % tiesioginėms išmokoms, 
numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2123
Sandra Kalniete, Roberts Zīle, Krišjānis Kariņš, Ivars Godmanis, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė, Inese Vaidere

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB)
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 5 % 

b) iki 10 %, jeigu jos bent vienerius 2010–
2013 m. laikotarpio metus daugiau kaip 
5 % tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos skyrė Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
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tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos.

1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to priemonėms pagal reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyrių, išskyrus
6 skirsnį, finansuoti.

Or. en

Pakeitimas 2124
Alfreds Rubiks

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 5 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos.

b) iki 10 %, jeigu jos bent vienerius 2010–
2013 m. laikotarpio metus daugiau kaip 
5 % tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos skyrė Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to priemonėms pagal reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyrių, išskyrus 
6 skirsnį, finansuoti.

Or. lv

Pakeitimas 2125
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 

b) iki 10 %, jeigu jos bent vienerius 2010–
2013 m. laikotarpio metus Reglamento 
(EB) Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
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2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 5 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos.

2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 5 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos.

Or. en

Pakeitimas 2126
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 10 % tiesioginėms 
išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos, 
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 2127
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 10 % tiesioginėms 
išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos, 
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2128
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 

Išbraukta.
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priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 10 % tiesioginėms 
išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos,
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 2129
James Nicholson, Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 10 % tiesioginėms 
išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos, 
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Susiejimo dydis procentais visoje ES turi būti vienodas. Valstybėms narėms nereikėtų suteikti 
galimybės tokią ribą viršyti.

Pakeitimas 2130
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 10 % tiesioginėms 
išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos, 
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2131
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 10 % tiesioginėms 
išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos, 
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 2132
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 10 % tiesioginėms 

Išbraukta.
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išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos, 
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Or. en

Pakeitimas 2133
Michel Dantin, Agnès Le Brun, Jim Higgins

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 10 % tiesioginėms 
išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos, 
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 2134
Esther de Lange
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai 
paramai arba to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus, išskyrus 
6 skirsnį, priemonėms finansuoti skyrė 
daugiau kaip 10 % tiesioginėms 
išmokoms, numatytoms Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III, IV ir V antraštinėse 
dalyse, išskyrus IV antraštinės dalies 
1 skyriaus 6 skirsnį, turimų lėšų sumos, 
gavusios Komisijos patvirtinimą pagal 
41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2135
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba priemonėms pagal to reglamento 
IV antraštinės dalies 1 skyrių, išskyrus 
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finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, gavusios Komisijos 
patvirtinimą pagal 41 straipsnį, gali 
nuspręsti panaudoti daugiau kaip 10 %
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

6 skirsnį, finansuoti skyrė daugiau kaip 
10 % tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį 
arba paramai, numatytai šio Reglamento 
V antraštinės dalies 4 skyriuje turimų lėšų 
sumos, gavusios Komisijos patvirtinimą 
pagal 41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 20 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Or. bg

Pakeitimas 2136
Sergio Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, gavusios Komisijos 
patvirtinimą pagal 41 straipsnį, gali 
nuspręsti panaudoti daugiau kaip 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, gavusios Komisijos 
patvirtinimą pagal 41 straipsnį, gali 
nuspręsti panaudoti daugiau kaip 15 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. it
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Pagrindimas

Norint užtikrinti pakankamą finansavimą, sunkumų tam tikruose ūkininkavimo arba 
specialiuose žemės ūkio sektoriuose, kurie yra ypač svarbūs dėl ekonominių ir (arba) 
socialinių ir (arba) ekologinių priežasčių turinčioms valstybėms narėms, reikalingas didesnis 
lankstumas.

Pakeitimas 2137
Riikka Manner, Petri Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, 
Liisa Jaakonsaari, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, gavusios Komisijos 
patvirtinimą pagal 41 straipsnį, gali 
nuspręsti panaudoti daugiau kaip 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą 
žemės ūkio rinkų organizavimą ir 
konkrečias tam tikriems žemės ūkio 
produktams taikomas nuostatas (Bendras 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamentas) 182 straipsnio 7 dalyje ir
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, gavusios Komisijos 
patvirtinimą pagal 41 straipsnį, gali 
nuspręsti panaudoti daugiau kaip 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

Or. en

(OL 299, 2007 11 16, p. 1.)
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Pagrindimas

Būtina pateikti nuorodą į Reglamento (EB) Nr. 1231/2007 182 straipsnio 7 dalį, kuo 
skaičiuojant būtų atsižvelgiama į visą susietąją paramą, paremtą Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 68 straipsniu.

Pakeitimas 2138
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, gavusios Komisijos 
patvirtinimą pagal 41 straipsnį, gali 
nuspręsti panaudoti daugiau kaip 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, o taip pat valstybės 
narės, taikiusios papildomas nacionalines 
tiesiogines išmokas, kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 
V antraštinės dalies 4 skyriuje ir atskiras 
išmokas, gavusios Komisijos patvirtinimą 
pagal 41 straipsnį, gali nuspręsti panaudoti 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metinės nacionalinės viršutinės ribos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, visoms valstybėms narėms būtina suteikti 
vienodas galimybes nustatyti procentais išreikštas ribas nuo susietosios paramos.
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Pakeitimas 2139
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, gavusios Komisijos 
patvirtinimą pagal 41 straipsnį, gali 
nuspręsti panaudoti daugiau kaip 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.

3. Nukrypdamos nuo 2 dalies, valstybės 
narės, kurios bent vienerius 2010–2013 m. 
laikotarpio metus Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 
2 skyriaus 2 skirsnyje nustatytoms 
priemonėms, to reglamento 68 straipsnio 
1 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir 
1 dalies b ir e punktuose numatytai paramai 
arba to reglamento IV antraštinės dalies 
1 skyriaus, išskyrus 6 skirsnį, priemonėms 
finansuoti skyrė daugiau kaip 10 % 
tiesioginėms išmokoms, numatytoms 
Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III, IV ir 
V antraštinėse dalyse, išskyrus 
IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnį, 
turimų lėšų sumos, gavusios Komisijos 
patvirtinimą pagal 41 straipsnį, gali 
nuspręsti panaudoti daugiau kaip 10 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos. Ši dalis palaipsniui 
panaikinama vėliausiai iki 2016 m.

Or. en

Pakeitimas 2140
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 1–3 dalyse minimi kiekiai procentais 
nuo nacionalinės viršutinės ribos 
padidinami 3 % tose valstybėse narėse, 
kurios nusprendžia bent 3 % nuo jų 
nacionalinės viršutinės ribos, apibrėžtos 
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II priede panaudoti baltymingų augalų 
gamybai, minimai šiame skyriuje.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skatinti baltymingų augalų gamybą ES, kuri šiuo metu yra nepakankama, pasiremiant 
savanoriška susietąja parama ir laikantis tarptautinių ES įsipareigojimų Pasaulinėje 
Prekybos Organizacijoje.

Pakeitimas 2141
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1, 2 ir 3 dalimis, 
gali peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti 
nuo 2017 m.:

Išbraukta.

a) padidinti pagal 1 ir 2 dalis nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, 
jei reikia, pakeisti paramos teikimo 
sąlygas;
b) sumažinti susietajai paramai finansuoti 
naudojamą procentinę dalį ir, jei reikia, 
pakeisti tos paramos teikimo sąlygas;
c) nustoti teikti paramą pagal šį skyrių.

Or. fr

Pakeitimas 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 4. Iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. 
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narės, vadovaudamosi 1, 2 ir 3 dalimis, gali 
peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti nuo 
2017 m.:

valstybės narės, vadovaudamosi 1, 2 ir 
3 dalimis, gali peržiūrėti savo sprendimą ir 
nuspręsti nuo kitų metų:

Or. es

Pakeitimas 2143
Mariya Gabriel

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1, 2 ir 3 dalimis, gali 
peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti nuo 
2017 m.:

4. Iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. 
valstybės narės, vadovaudamosi 1, 2 ir 
3 dalimis, gali peržiūrėti savo sprendimą ir 
nuspręsti nuo kitų metų:

Or. bg

Pakeitimas 2144
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1, 2 ir 3 dalimis, gali 
peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti nuo 
2017 m.:

4. Iki 2015 m. rugpjūčio 1 d. ir (arba)
2017 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės, 
vadovaudamosi 1, 2 ir 3 dalimis, gali 
peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti nuo 
kitų metų:

Or. en

Pakeitimas 2145
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis



AM\909525LT.doc 133/170 PE494.491v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1, 2 ir 3 dalimis, 
gali peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti 
nuo 2017 m.:

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1 dalimi, gali 
peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti nuo 
2017 m.:

Or. en

Pakeitimas 2146
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1, 2 ir 3 dalimis, 
gali peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti 
nuo 2017 m.:

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1 dalimi, gali 
peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti nuo 
2017 m.:

Or. en

Pakeitimas 2147
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1, 2 ir 3 dalimis, 
gali peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti 
nuo 2017 m.:

4. Iki 2016 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės, vadovaudamosi 1 dalimi, gali 
peržiūrėti savo sprendimą ir nuspręsti nuo 
2017 m.:

Or. en

Pakeitimas 2148
Diane Dodds, James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padidinti pagal 1 ir 2 dalis nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas;

a) padidinti pagal 1 dalį nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 2149
Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padidinti pagal 1 ir 2 dalis nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas;

a) padidinti pagal 1 dalį nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 2150
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padidinti pagal 1 ir 2 dalis nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas;

a) padidinti pagal 1, 2 ir 3 dalis nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas;

Or. es
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Pakeitimas 2151
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padidinti pagal 1 ir 2 dalis nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas;

a) padidinti pagal 1, 2 ir 3 dalis nustatytą 
procentinį dydį, atsižvelgdamos, jei 
taikoma, į tose dalyse nustatytas ribas ir, jei 
reikia, pakeisti paramos teikimo sąlygas;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama didesnio lankstumo ir atsargesnio požiūrio pradinėje priemonių 
kūrimo stadijoje. Šioms priemonėms gali būti suteiktas didesnis finansavimas vėlesnėje 
stadijoje, remiantis ankstesniais metais gautais rezultatais, jeigu paklausa bus didesnė nei 
manyta iš pradžių, o finansavimu gali būti apimtos ir tos sritys, kurioms iš pradžių toks 
finansavimas nebuvo taikomas.

Pakeitimas 2152
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamasi kiekvienos valstybės narės 
pagal 1–4 dalis priimtu sprendimu dėl 
naudotinos nacionalinių viršutinių ribų 
dalies, Komisija įgyvendinimo aktais 
kasmet nustato atitinkamą paramos 
viršutinę ribą. Minėti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 2153
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamasi kiekvienos valstybės narės 
pagal 1–4 dalis priimtu sprendimu dėl 
naudotinos nacionalinių viršutinių ribų 
dalies, Komisija įgyvendinimo aktais 
kasmet nustato atitinkamą paramos 
viršutinę ribą. Minėti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5. Remdamasi kiekvienos valstybės narės 
pagal 1 dalį priimtu sprendimu dėl 
naudotinos nacionalinių viršutinių ribų 
dalies, Komisija įgyvendinimo aktais 
kasmet nustato atitinkamą paramos 
viršutinę ribą. Minėti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2154
Diane Dodds, James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamasi kiekvienos valstybės narės 
pagal 1–4 dalis priimtu sprendimu dėl 
naudotinos nacionalinių viršutinių ribų 
dalies, Komisija įgyvendinimo aktais 
kasmet nustato atitinkamą paramos 
viršutinę ribą. Minėti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5. Remdamasi kiekvienos valstybės narės 
pagal 1 ir 2 dalis priimtu sprendimu dėl 
naudotinos nacionalinių viršutinių ribų 
dalies, Komisija įgyvendinimo aktais 
kasmet nustato atitinkamą paramos 
viršutinę ribą. Minėti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2155
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Remdamasi kiekvienos valstybės narės 5. Remiantis kiekvienos valstybės narės 
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pagal 1–4 dalis priimtu sprendimu dėl 
naudotinos nacionalinių viršutinių ribų 
dalies, Komisija įgyvendinimo aktais
kasmet nustato atitinkamą paramos 
viršutinę ribą. Minėti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

pagal 1–4 dalis priimtu sprendimu dėl 
naudotinos nacionalinių viršutinių ribų 
dalies, Komisijai pagal 55 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti deleguotus 
teisės aktus ir kasmet nustatyti atitinkamas 
paramos viršutines ribas.

Or. de

Pagrindimas

Neprivalomos susietosios pagalbos viršutinių ribų nustatymas nėra vien tik techninis 
sprendimas.

Pakeitimas 2156
Michel Dantin, Agnès Le Brun

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39a straipsnis
Neprivalomoji papildoma nacionalinė 

parama
1. Valstybės narės, nusprendusios taikyti 
neprivalomą susietąją paramą karvėms 
žindenėms, vadovaujantis 38 straipsniu 
gali suteikti papildomas nacionalines 
priemokas ūkininkams, skirtas papildyti 
tais pačiais metais gautą susietąją 
paramą.
2. Valstybės narės informuoja ūkininkus 
apie šios papildomos nacionalinės 
paramos suteikimo sąlygas tuo pat metu ir 
vadovaujantis tokia pačia tvarka kaip ir 
informuojant apie susietąją paramą.

Or. fr

Pakeitimas 2157
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40 straipsnis Išbraukta.
Pranešimas
1. Apie 39 straipsnyje nurodytus 
sprendimus Komisijai pranešama iki tame 
straipsnyje nurodytos datos; išskyrus 
39 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytą 
sprendimą, pranešime pateikiama 
informacija apie regionus, kuriems 
skiriama parama, pasirinktus 
ūkininkavimo būdus arba sektorius ir 
teiktinos paramos dydį.
2. Be to, pranešime apie 39 straipsnio 2 ir 
3 dalyse arba, jei taikoma, 39 straipsnio 
4 dalies a punkte nurodytus sprendimus 
išsamiai aprašoma konkreti regiono, 
kuriam skiriama parama, padėtis ir 
konkretūs ūkininkavimo būdų ypatumai 
arba konkretūs žemės ūkio sektoriai, dėl 
kurių 39 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
procentinio dydžio neužtenka, kad būtų 
pašalinti 38 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
sunkumai, ir kuriais grindžiama didesnė 
parama.

Or. en

Pakeitimas 2158
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apie 39 straipsnyje nurodytus 
sprendimus Komisijai pranešama iki tame 
straipsnyje nurodytos datos; išskyrus 
39 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytą 
sprendimą, pranešime pateikiama 

1. Apie 39 straipsnyje nurodytus 
sprendimus Komisijai pranešama iki tame 
straipsnyje nurodytos datos; išskyrus 
39 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytą 
sprendimą, pranešime pateikiama 
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informacija apie regionus, kuriems 
skiriama parama, pasirinktus ūkininkavimo 
būdus arba sektorius ir teiktinos paramos 
dydį.

informacija apie regionus, kuriems 
skiriama parama, pasirinktus ūkininkavimo 
būdus arba sektorius ir teiktinos paramos 
dydį bei dabartinį sektoriaus (sektorių) 
produkcijos lygį ir susijusį (susijusius) 
regioną (regionus).

Or. en

Pagrindimas

Būtina taikyti saugiklius, kuriais būtų užtikrinama, kad susietoji parama bus teikiama tik 
mastu, reikalingu skatinti palaikyti atitinkamuose regionuose dabartinį produkcijos lygį.

Pakeitimas 2159
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be to, pranešime apie 39 straipsnio 2 ir 
3 dalyse arba, jei taikoma, 39 straipsnio
4 dalies a punkte nurodytus sprendimus 
išsamiai aprašoma konkreti regiono, 
kuriam skiriama parama, padėtis ir 
konkretūs ūkininkavimo būdų ypatumai 
arba konkretūs žemės ūkio sektoriai, dėl 
kurių 39 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
procentinio dydžio neužtenka, kad būtų 
pašalinti 38 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
sunkumai, ir kuriais grindžiama didesnė 
parama.

2. Be to, pranešime apie sprendimus arba, 
jei taikoma 39 straipsnio 2 dalies a punkte 
nurodytus sprendimus išsamiai aprašoma 
konkreti regiono, kuriam skiriama parama, 
padėtis ir konkretūs ūkininkavimo būdų 
ypatumai arba konkretūs žemės ūkio 
sektoriai, dėl kurių 39 straipsnio 1 dalyje 
nurodyto procentinio dydžio neužtenka, 
kad būtų pašalinti 38 straipsnio 2 dalyje 
nurodyti sunkumai, ir kuriais grindžiama 
didesnė parama.

Or. en

Pakeitimas 2160
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Apie 39 straipsnyje nurodytus 
sprendimus Komisijai pranešama iki tame 
straipsnyje nurodytos datos; išskyrus 
39 straipsnio 4 dalies c punkte nurodytą 
sprendimą, pranešime pateikiama 
informacija apie regionus, kuriems 
skiriama parama, pasirinktus ūkininkavimo 
būdus arba sektorius ir teiktinos paramos 
dydį.

1. Apie 39 straipsnyje nurodytus 
sprendimus Komisijai pranešama iki tame 
straipsnyje nurodytos datos; išskyrus 
39 straipsnio c punkte nurodytą sprendimą, 
pranešime pateikiama informacija apie 
regionus, kuriems skiriama parama, 
pasirinktus ūkininkavimo būdus arba 
sektorius ir teiktinos paramos dydį.

Or. en

Pakeitimas 2161
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Be to, pranešime apie 39 straipsnio 2 ir 
3 dalyse arba, jei taikoma, 39 straipsnio 
4 dalies a punkte nurodytus sprendimus 
išsamiai aprašoma konkreti regiono, 
kuriam skiriama parama, padėtis ir 
konkretūs ūkininkavimo būdų ypatumai 
arba konkretūs žemės ūkio sektoriai, dėl 
kurių 39 straipsnio 1 dalyje nurodyto 
procentinio dydžio neužtenka, kad būtų 
pašalinti 38 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
sunkumai, ir kuriais grindžiama didesnė 
parama.

2. Iki rugpjūčio 1 d. metų, einančių po 
pirmųjų tokios paramos įgyvendinimo 
metų Komisiją informuoja apie visus 
įvykusius pokyčius kai tai susiję su 
gamybos lygiu sektoriuje (sektoriuose) ir 
regione (regionuose), kuriuose ši parama 
yra taikoma.

Or. en

Pagrindimas

Susietoji parama bus teikiama tik mastu, reikalingu skatinti palaikyti atitinkamuose 
regionuose dabartinį produkcijos lygį.

Pakeitimas 2162
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41 straipsnis Išbraukta.
Komisijos patvirtinimas
1. Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
39 straipsnio 3 dalyje arba, jei taikoma, 
39 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytą 
sprendimą, jei įrodomas vienas iš šių 
regiono arba sektoriaus poreikių:
a) dėl pasirinkimo galimybių stygiaus 
atsiradęs poreikis užtikrinti tam tikrą 
konkrečios produkcijos lygį ir sumažinti 
gamybos atsisakymo ir dėl to kylančių 
socialinių ir (arba) aplinkos problemų 
pavojų,
b) poreikis užtikrinti pastovų tiekimą 
vietos gamybos pramonei ir taip išvengti 
neigiamų socialinių ir ekonominių bet 
kokio su tuo susijusio restruktūrizavimo 
pasekmių,
c) poreikis kompensuoti konkretaus 
sektoriaus ūkininkams kylančius 
sunkumus, kuriuos lemia nuolatiniai 
susijusios rinkos sutrikimai;
d) poreikis įsikišti, jei laikoma, kad bet 
kokios kitos paramos, kuria būtų galima 
pasinaudoti pagal šį reglamentą, 
Reglamentą (ES) Nr. [...] [RDR] arba bet 
kokią patvirtintą valstybės pagalbos 
schemą, neužtenka a, b ir a punktuose 
nurodytiems poreikiams patenkinti.
2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
1 dalyje nurodytų sprendimų vertinimo ir 
tvirtinimo tvarkos taisykles. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en



PE494.491v01-00 142/170 AM\909525LT.doc

LT

Pakeitimas 2163
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
39 straipsnio 3 dalyje arba, jei taikoma, 
39 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytą
sprendimą, jei įrodomas vienas iš šių 
regiono arba sektoriaus poreikių:

1. Tais atvejais kai remiantis valstybės 
narės pagal 40 straipsnio 2 dalį pateikta 
informacija Komisija mano, kad 
38 straipsnio 4 dalies reikalavimai nebuvo 
įgyvendinti, ji įgyvendinimo aktais
pareikalauja, kad valstybė narė priderintų 
savo susietos paramos lygį taip, kad jis 
būtų suderintas su tais reikalavimais. Šie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą
nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu numatomas saugiklis, skirtas užtikrinti, kad susietoji parama bus teikiama tik 
mastu, reikalingu skatinti palaikyti atitinkamuose regionuose dabartinį produkcijos lygį.

Pakeitimas 2164
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
39 straipsnio 3 dalyje arba, jei taikoma, 
39 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytą 
sprendimą, jei įrodomas vienas iš šių 
regiono arba sektoriaus poreikių:

1. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus 
ir jais tvirtinti 39 straipsnio 3 dalyje arba, 
jei taikoma, 39 straipsnio 4 dalies a punkte 
nurodytą sprendimą, jei įrodomas vienas iš 
šių regiono arba sektoriaus poreikių:

Or. de

Pagrindimas

Tai nėra vien tik techninis sprendimas.
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Pakeitimas 2165
James Nicholson, Richard Ashworth, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
39 straipsnio 3 dalyje arba, jei taikoma, 
39 straipsnio 4 dalies a punkte nurodytą 
sprendimą, jei įrodomas vienas iš šių 
regiono arba sektoriaus poreikių:

1. Komisija įgyvendinimo aktais tvirtina 
nurodytus sprendimus arba, jei taikoma, 
39 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą 
sprendimą, jei įrodomas vienas iš šių 
regiono arba sektoriaus poreikių:

Or. en

Pakeitimas 2166
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl pasirinkimo galimybių stygiaus 
atsiradęs poreikis užtikrinti tam tikrą 
konkrečios produkcijos lygį ir sumažinti 
gamybos atsisakymo ir dėl to kylančių 
socialinių ir (arba) aplinkos problemų 
pavojų,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2167
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) poreikis užtikrinti pastovų tiekimą 
vietos gamybos pramonei ir taip išvengti 

Išbraukta.
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neigiamų socialinių ir ekonominių bet 
kokio su tuo susijusio restruktūrizavimo 
pasekmių,

Or. en

Pakeitimas 2168
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) poreikis užtikrinti pastovų tiekimą vietos 
gamybos pramonei ir taip išvengti 
neigiamų socialinių ir ekonominių bet 
kokio su tuo susijusio restruktūrizavimo 
pasekmių,

b) poreikis užtikrinti pastovų tiekimą vietos 
gamybos pramonei bei vietos maisto 
grandinėms ir taip išvengti neigiamų 
socialinių ir ekonominių bet kokio su tuo 
susijusio restruktūrizavimo pasekmių,

Or. en

Pakeitimas 2169
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) poreikis kompensuoti konkretaus 
sektoriaus ūkininkams kylančius 
sunkumus, kuriuos lemia nuolatiniai 
susijusios rinkos sutrikimai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2170
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) poreikis įsikišti, jei laikoma, kad bet 
kokios kitos paramos, kuria būtų galima 
pasinaudoti pagal šį reglamentą, 
Reglamentą (ES) Nr. [...] [RDR] arba bet 
kokią patvirtintą valstybės pagalbos 
schemą, neužtenka a, b ir a punktuose 
nurodytiems poreikiams patenkinti.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2171
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 39 straipsnio 3 dalyje arba, kai 
tinkama, 39 straipsnio 4 dalies a punkte 
minimu sprendimu negalima sukelti 
rinkos iškraipymo ir vienodų galimybių 
Europoje disbalanso. Tokiais atvejais 
Komisija gali nesuteikti pritarimo.

Or. en

Pakeitimas 2172
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. poreikis gamintojams, kurie 2013 m. 
gaus mokėjimus, paremtus gamybos lygiu 
baziniu laikotarpiu (gyvulių vienetais), 
išeiga arba produkcijos kvotomis, 
užtikrinti sąžiningą ir proporcingą 
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paramą.

Or. es

Pagrindimas

Solicitamos el incremento del 10 % del límite máximo estatal de ayudas asociadas 
voluntarias, dado que se cumplen las condiciones del articulo 39.3 de la propuesta de 
Reglamento. Para facilitar la viabilidad de la propuesta del articulo 39.3 (aprobación por 
parte de la Comisión de la autorización de destinar más del 10% del limite nacional a ayudas 
asociadas) se propone que se tenga en consideración la necesidad de dar un soporte 
proporcional y equitativo a los productores que hasta el 2013 han recibido ayudas basadas 
en los niveles de producción de los periodos de base (cabezas de ganado) o en los 
rendimientos obtenidos o en las cuotas de producción, como una más de las necesidades de la 
región o sector en cuestión.

Pakeitimas 2173
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. poreikis gamintojams, kurie pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 arba 
Reglamentą (EB) Nr. 73/2009 gaus 
mokėjimus, paremtus gamybos lygiu 
baziniu laikotarpiu (gyvulių vienetais), 
išeiga arba produkcijos kvotomis, 
užtikrinti sąžiningą ir proporcingą 
paramą.

Or. es

Pakeitimas 2174
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
1 dalyje nurodytų sprendimų vertinimo ir 

2. Komisijai pagal 55 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus 
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tvirtinimo tvarkos taisykles. Minėti 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

ir jais tvirtinti 1 dalyje nurodytų sprendimų 
vertinimo ir tvirtinimo tvarkos taisykle.

Or. de

Pagrindimas

Tai nėra vien tik techninis sprendimas.

Pakeitimas 2175
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 1 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a skyrius
Parama ūkininkams, kurių pagrindinė 

veikla yra ūkininkavimas
41 straipsnio a punktas
Bendrosios taisyklės
1. Valstybės narės suteikia metinį 
mokėjimą, paremtą žemės ūkio srities 
darbo vienetais ūkininkams, kurių 
pagrindinė veikla yra ūkininkavimas.
2. Paramos gavėjai yra:
a) 18 m. amžiaus arba vyresni fiziniai 
asmenys, kurie nėra nei pensijoje, nei 
gauna neįgalumo dėl negalėjimo vykdyti 
ūkinės veiklos išmokas, gauną paramą už 
bet kokią ūkininkavimo veiklą, jeigu bent 
50 % jų bendrų pajamų yra iš 
ūkininkavimo ir jie skiria mažiau nei 
50 % viso darbo laiko veiklai, nesusijusiai 
su ūkininkavimu. ir
b) juridiniai asmenys, kurių bent pusė 
akcininkų yra fiziniai asmenys, kurių 
pagrindinė veikla yra ūkininkavimas arba 
kurių bent pusė akcijų arba bendro 
kapitalo priklauso tokiems asmenims. 
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Juridinių asmenų, kurie išskirtinai arba 
didžiąja dalimi susideda iš kitų teisinių 
asmenų, atveju bus atsižvelgiama į 
asociacijas arba ryšius su kitomis 
bendrovėmis, siekiant nustatyti ar šie 
ryšiai arba asociacijos reiškia, kad 
mažiausiai pusė jų akcijų arba bendro 
kapitalo priklauso fiziniams asmenims, 
kurių pagrindinė veikla yra 
ūkininkavimas.
41 straipsnio b punktas
Išmokos suma
Kiekvienais atitinkamais metais 
mokėjimas už žemės ūkio darbo vienetą 
yra paskaičiuojamas padalinant 
nacionalinę arba regioninę viršutinę ribą, 
nustatytą pagal 41 straipsnio c punkto 
1 pastraipą iš metų žemės ūkio darbo 
vienetų skaičiaus, užregistruoto 
kiekvienam gavėjui.
41 straipsnio c punktas
Finansinės nuostatos
1. Šiame skyriuje nurodytai išmokai 
finansuoti valstybės narės naudoja 15 % 
II priede nustatytos metinės nacionalinės 
viršutinės ribos.
2. Komisija įgyvendinimo aktais kasmet 
tvirtina viršutines mokėjimo ribas 
mokėjimams, paminėtiems šiame skyriuje. 
Minėti įgyvendinimo aktai priimami pagal 
56 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą.

Or. es

Pakeitimas 2176
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
IV antraštinės dalies 2 skyriaus antraštinė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialioji išmoka už medvilnę Laikina specialioji išmoka už medvilnę

Or. de

Pakeitimas 2177
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42 straipsnis Išbraukta.
Taikymo sritis
Pagalba ūkininkams, auginantiems 
medvilnę, kurios KN kodas 5201 00, 
teikiama šiame skyriuje nustatytomis 
sąlygomis („specialioji išmoka už 
medvilnę“).

Or. en

Pakeitimas 2178
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnis Išbraukta.
Atitiktis išmokos skyrimo reikalavimams
1. Specialioji išmoka už medvilnę 
skiriama už reikalavimus atitinkančio 
medvilnės ploto hektarą. Reikalavimus 
atitinkantis plotas turi būti žemės ūkio 
paskirties žemėje, kurioje valstybė narė 
leidžia auginti medvilnę, turi būti apsėtas 
leidžiamų rūšių medvilne, o derlius jame 
turi būti faktiškai nuimamas įprastomis 
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auginimo sąlygomis.
Specialioji išmoka už medvilnę išmokama 
už geros ir tinkamos prekinės kokybės 
medvilnę.
2. Valstybės narės tvirtina 1 dalyje 
nurodytą žemę ir medvilnės rūšis 
laikydamosi pagal 3 dalį patvirtintinų 
taisyklių ir sąlygų.
3. Siekiant užtikrinti veiksmingą 
specialiosios išmokos už medvilnę 
valdymą, Komisija įgaliojama pagal 
55 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, 
susijusius su žemės ir medvilnės rūšių 
tvirtinimo, susijusio su specialiosios 
išmokos už medvilnę skyrimu, taisyklėmis 
ir sąlygomis.
4. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
leidimų suteikimo ir gamintojų, susijusių 
su šiuo leidimu, informavimo tvarkos 
taisykles. Minėti įgyvendinimo aktai 
priimami pagal 56 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 2179
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Specialioji išmoka už medvilnę išmokama 
už geros ir tinkamos prekinės kokybės 
medvilnę.

Specialioji išmoka už medvilnę išmokama 
už geros ir tinkamos prekinės kokybės 
medvilnę. Medvilnės monokultūroms 
parama neteikiama.

Or. en

Pakeitimas 2180
James Nicholson, Julie Girling



AM\909525LT.doc 151/170 PE494.491v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2181
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2182
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45 straipsnis Išbraukta.
Patvirtintos tarpšakinės organizacijos
1. Šiame skyriuje „patvirtinta tarpšakinė 
organizacija“ – juridinis asmuo, kurį 
sudaro medvilnę auginantys ūkininkai ir 
bent viena medvilnės valymo įmonė ir 
kuris vykdo tokią veiklą:
a) padeda geriau koordinuoti medvilnės 
pateikimą rinkai, visų pirma moksliniais 
ir rinkos tyrimais,
b) rengia Sąjungos taisykles atitinkančias 
tipines sutarčių formas,
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c) orientuoja gamybą į tokius produktus, 
kurie geriau pritaikyti prie rinkos ir 
poreikių vartotojų, visų pirma kokybės ir 
vartotojų apsaugos požiūriu,
d) atnaujina produktų kokybės gerinimo 
metodus ir priemones,
e) pasinaudodamas kokybės sertifikavimo 
schemomis kuria rinkodaros strategijas 
medvilnės naudojimui skatinti.
2. Valstybė narė, kurios teritorijoje 
įsisteigusios medvilnės valymo įmonės, 
tvirtina tarpšakines organizacijas, kurios 
atitinka pagal 3 dalį nustatytinus 
kriterijus.
3. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius 
su:
a) tarpšakinių organizacijų tvirtinimo 
kriterijais,
b) įpareigojimais gamintojams,
c) taisyklėmis, taikomomis tais atvejais, 
kai patvirtinta tarpšakinė organizacija 
nesilaiko minėtų kriterijų.

Or. en

Pakeitimas 2183
James Nicholson, Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46 straipsnis Išbraukta.
Išmokos skyrimas
1. Specialioji išmoka už medvilnę 
ūkininkams skiriama 44 straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis už reikalavimus 
atitinkantį hektarą.
2. Ūkininkams, kurie yra patvirtintos 
tarpšakinės organizacijos nariai, 
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specialioji išmoka už medvilnę skiriama 
už reikalavimus atitinkantį hektarą, esantį 
44 straipsnio 1 dalyje nustatytame 
baziniame plote, išmokos sumą padidinant 
2 EUR.

Or. en

Pakeitimas 2184
Robert Sturdy, Julie Girling, Anthea McIntyre, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46 straipsnis Išbraukta.
Išmokos skyrimas
1. Specialioji išmoka už medvilnę 
ūkininkams skiriama 44 straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis už reikalavimus 
atitinkantį hektarą.
2. Ūkininkams, kurie yra patvirtintos 
tarpšakinės organizacijos nariai, 
specialioji išmoka už medvilnę skiriama 
už reikalavimus atitinkantį hektarą, esantį 
44 straipsnio 1 dalyje nustatytame 
baziniame plote, išmokos sumą padidinant 
2 EUR.

Or. en

Pakeitimas 2185
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Specialioji išmoka už medvilnę 
ūkininkams skiriama 44 straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis už reikalavimus 

Išbraukta.
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atitinkantį hektarą.

Or. en

Pakeitimas 2186
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkininkams, kurie yra patvirtintos 
tarpšakinės organizacijos nariai, 
specialioji išmoka už medvilnę skiriama 
už reikalavimus atitinkantį hektarą, esantį 
44 straipsnio 1 dalyje nustatytame 
baziniame plote, išmokos sumą padidinant 
2 EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2187
Peter Jahr, Albert Deß, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis
Vertinimas

Komisija prašoma pateikti ataskaitą apie 
42–46 straipsniuose paminėtų priemonių 
veiksmingumą ir reikalingumą, kuriomis 
numatomos specialiosios išmoks 
medvilnei Bulgarijoje, Graikijoje, 
Portugalijoje ir Ispanijoje. Ataskaita 
Tarybą pasiekia iki 2014 m. kovo 31 d., o 
joje pateikiami pasiūlymai dėl 
alternatyvios paramos medvilnės 
sektoriui, kuri yra suderinama su BŽŪP 
evoliucija.
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Or. de

Pakeitimas 2188
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46a straipsnis
Ataskaita apie medvilnės subsidijų poveikį
Komisija parengia ataskaitą apie 42–
46 straipsniuose paminėtų priemonių 
veiksmingumą teikiant paramą medvilnės 
sektoriui Bulgarijoje, Graikijoje, 
Portugalijoje ir Ispanijoje, kuri yra 
numatyta jų Stojimo aktuose. Ataskaita 
Tarybai ir Parlamentui pateikiama iki 
2014 m. kovo 31 d., o jame pateikiamos 
rekomendacijos dėl alternatyvių paramos 
teikimo metodų, kurie būtų suderinami su 
BŽŪP evoliucija bei su prievole laikytis 
vystymosi politikos darnos, kas minima 
SESV 208 straipsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

Tolesniais medvilnės sektoriui skirtais mokėjimais yra kenkiama aplinkai ir trukdoma siekti 
pažangos tarptautinėse prekybos derybose. Komisija turėtų patikrinti ar nėra geresnio būdo 
laikytis Bulgarijos, Graikijos, Portugalijos ir Ispanijos Stojimo aktuose numatytų 
įsipareigojimų.

Pakeitimas 2189
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 1. Valstybės narės gali patvirtinti 
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21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

supaprastintą schemą, skirtą 
smulkiesiems ūkininkams, žinomą kaip
smulkiųjų ūkininkų schema

Or. en

Pagrindimas

Smulkiųjų ūkininkų schema būtų pasirenkamas variantas valstybėms narėms ir jos pačios 
galėtų spręsti taikyti ją, ar netaikyti.

Pakeitimas 2190
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

1. Valstybės narės gali patvirtinti 
supaprastintą schemą, skirtą 
smulkiesiems ūkininkams, žinomą kaip
smulkiųjų ūkininkų schema.

Or. en

Pakeitimas 2191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 

1. Valstybės narės, į ES įstojusios 
anksčiau nei 2004 m. gegužės 1 d. gali 
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tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis įgyvendinti 
supaprastintą schemą (toliau – smulkiųjų 
ūkininkų schema).

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siūloma dalyvavimą smulkiųjų ūkininkų schemoje padaryti laisvai pasirenkamu 
valstybėms narėms, kurios į ES įstojo anksčiau nei 2004 m. gegužės 1 d., nes ši schema 
praktikoje reiškia, kad reikės sukurti naują lygiagrečią sistemą, kuo ganėtinai apsunkinama 
tiesioginių išmokų sistemos veikla.

Pakeitimas 2192
Mairead McGuinness, Michel Dantin, Mariya Gabriel, Petri Sarvamaa, Giovanni La 
Via, Astrid Lulling, Maria do Céu Patrão Neves, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

1. Valstybės narės gali sukurti 
supaprastintą smulkiųjų ūkininkų 
schemą, vadovaujantis šioje antraštinėje 
dalyje nustatytomis sąlygomis. Jei valstybė 
narė taiko tokią schemą, ūkininkai, 
turintys 2014 m. jiems pagal 21 straipsnį 
skirtas teises į išmokas ir tenkinantys 
būtiniausius 10 straipsnio 1 dalyje 
numatytus reikalavimus, gali pasirinkti 
šioje antraštinėje dalyje nustatytomis 
sąlygomis dalyvauti supaprastintoje 
schemoje (toliau – smulkiųjų ūkininkų 
schema).

Or. en

Pakeitimas 2193
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

1. Valstybės narės gali administruoti 
supaprastintą smulkiųjų ūkininkų 
schemą, vadovaujantis šioje antraštinėje 
dalyje nustatytomis sąlygomis (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema). Ūkininkai, 
turintys 2014 m. jiems pagal 21 straipsnį 
skirtas teises į išmokas ir tenkinantys 
būtiniausius 10 straipsnio 1 dalyje 
numatytus reikalavimus, gali pasirinkti 
dalyvauti smulkiųjų ūkininkų schemoje.

Or. en

Pagrindimas

Smulkiųjų ūkininkų schema turėtų būti laisvai pasirenkama ne tik valstybių narių, bet ir 
ūkininkų.

Pakeitimas 2194
George Lyon, Phil Bennion, Marit Paulsen, Liam Aylward, Kent Johansson, Anne E.
Jensen

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

1. Valstybės narės gali administruoti 
supaprastintą smulkiųjų ūkininkų 
schemą, vadovaujantis šioje antraštinėje 
dalyje nustatytomis sąlygomis (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema). Ūkininkai, 
turintys 2014 m. jiems pagal 21 straipsnį 
skirtas teises į išmokas ir tenkinantys 
būtiniausius 10 straipsnio 1 dalyje 
numatytus reikalavimus, gali pasirinkti 
šioje antraštinėje dalyje nustatytomis 
sąlygomis dalyvauti supaprastintoje 
schemoje (toliau – smulkiųjų ūkininkų 
schema).
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Or. en

Pagrindimas

Tai yra dar vienas pakeitimas, kuriuo paaiškinama, kad šie mokėjimai valstybių narių turėtų 
būti vykdomi savanorišku pagrindu.

Pakeitimas 2195
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

1. Valstybės narės gali patvirtinti šioje 
antraštinėje dalyje nustatytomis sąlygomis 
schemą (toliau – smulkiųjų ūkininkų 
schema). Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems 
pagal 21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje.

Or. en

Pagrindimas

Reikia leisti valstybėms narėms nuspręsti ar jos nori vykdyti smulkiųjų ūkininkų schemą ir 
pačioms įvertinti, ar lygiagrečios sistemos sukūrimas ir veikla yra valstybės narės siekiamas 
tikslas. Jau egzistuoja ir kitos galimybės supaprastinti prašymų teikimo procedūras, pvz. 
ūkininkams kurie kiekvienais metais teikia prašymus tokiems patiems plotams.

Pakeitimas 2196
Patrick Le Hyaric

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 

1. Valstybės narės gali taikyti specifinę 
supaprastintą smulkiųjų ūkininkų 
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tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

schemą, (toliau – smulkiųjų ūkininkų 
schema). Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems 
pagal 21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys 10 straipsnio 1 dalyje 
numatytus būtiniausius reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema), jeigu jų 
valstybėje narėje tokia schema buvo 
įvesta.

Or. fr

Pakeitimas 2197
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

1. Valstybės narės gali leisti ūkininkams, 
turintiems 2014 m. jiems pagal 21 straipsnį 
skirtas teises į išmokas ir tenkinantiems 
būtiniausius 10 straipsnio 1 dalyje 
numatytus reikalavimus turėti galimybę 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

Or. en

Pakeitimas 2198
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 

1. Valstybės narės gali leisti ūkininkams, 
turintiems 2014 m. jiems pagal 21 straipsnį 
skirtas teises į išmokas ir tenkinantiems 
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1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

būtiniausius 10 straipsnio 1 dalyje 
numatytus reikalavimus turėti galimybę 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

Or. en

Pakeitimas 2199
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

1. Valstybės narės gali leisti ūkininkams, 
turintiems 2014 m. jiems pagal 21 straipsnį 
skirtas teises į išmokas ir tenkinantiems 
būtiniausius 10 straipsnio 1 dalyje 
numatytus reikalavimus pasirinkti šioje 
antraštinėje dalyje nustatytomis sąlygomis 
dalyvauti supaprastintoje schemoje (toliau 
– smulkiųjų ūkininkų schema).

Or. en

Pakeitimas 2200
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

1. Ūkininkai, tenkinantys 9 straipsnyje 
pateiktą aktyvaus ūkininko apibrėžimą 
gali pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).



PE494.491v01-00 162/170 AM\909525LT.doc

LT

Or. fr

Pakeitimas 2201
Maria do Céu Patrão Neves

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ūkininkai, turintys 2014 m. jiems pagal 
21 straipsnį skirtas teises į išmokas ir 
tenkinantys būtiniausius 10 straipsnio 
1 dalyje numatytus reikalavimus, gali 
pasirinkti šioje antraštinėje dalyje 
nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

1. Valstybės narės savanorišku pagrindu 
gali leisti ūkininkams, turintiems 2014 m. 
jiems pagal 21 straipsnį skirtas teises į 
išmokas ir tenkinantys būtiniausius 
10 straipsnio 1 dalyje numatytus 
reikalavimus pasirinkti šioje antraštinėje 
dalyje nustatytomis sąlygomis dalyvauti 
supaprastintoje schemoje (toliau –
smulkiųjų ūkininkų schema).

Or. pt

Pakeitimas 2202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Sari Essayah, Nils Torvalds, Hannu Takkula

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės, laikydamosi šios 
antraštinės dalies, patvirtina smulkiesiems 
ūkininkams skirtą schemą. Vis dėlto tais 
atvejais, kai proporcinė galimų paramos 
gavėjų dalis valstybėje narėje yra mažesnė 
nei 5 % jos ūkininkų skaičiaus, valstybė 
narė neprivalo taikyti smulkiųjų ūkininkų 
schemos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti pernelyg didelės biurokratinės naštos valstybėms narėms turėti būti palikta 
galimybė savo nuožiūra nustatyti smulkiesiems ūkininkams skirtą schemą.
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Pakeitimas 2203
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ūkininkai, išskyrus tų valstybių narių 
ūkininkus, kurie vadovaujantis 
ankstesnės dalies nuostatomis pasirinko 
nedalyvauti smulkiųjų ūkininkų 
schemoje, turintys teisę į mokėjimus, 
paskirtus jiems 2014 m. pagal 21 straipsnį 
ir tenkinantiems 10 straipsnio 1 dalyje 
numatytus reikalavimus, gali pasirinkti 
dalyvavimą supaprastintoje schemoje šioje 
antraštinėje dalyje nustatytomis 
sąlygomis.

Or. es

Pakeitimas 2204
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal smulkiųjų ūkininkų schemą 
skiriamos išmokos pakeičia pagal III ir 
IV antraštines dalis teiktinas išmokas.

2. Šiame skyriuje šios taisyklės yra 
taikomos valstybėms narėms, 
nusprendusioms taikyti smulkiųjų 
ūkininkų schemą

Or. en

Pakeitimas 2205
Robert Dušek

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal smulkiųjų ūkininkų schemą 
skiriamos išmokos pakeičia pagal III ir 
IV antraštines dalis teiktinas išmokas.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
pagal smulkiųjų ūkininkų schemą 
skiriamos išmokos pakeičia pagal III ir 
IV antraštines dalis teiktinas išmokas.

Or. en

Pakeitimas 2206
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal smulkiųjų ūkininkų schemą 
skiriamos išmokos pakeičia pagal III ir 
IV antraštines dalis teiktinas išmokas.

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
pagal smulkiųjų ūkininkų schemą 
skiriamos išmokos pakeičia pagal III ir 
IV antraštines dalis teiktinas išmokas.

Or. en

Pakeitimas 2207
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal smulkiųjų ūkininkų schemą 
skiriamos išmokos pakeičia pagal III ir 
IV antraštines dalis teiktinas išmokas.

2. Pagal smulkiųjų ūkininkų schemą 
skiriamos išmokos gali pakeisti pagal III ir 
IV antraštines dalis teiktinas išmokas 
valstybės narės nuožiūra arba regiono 
nuožiūra.

Or. en

Pakeitimas 2208
Martin Häusling
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštinės dalies 
2 skyriuje numatytą žemės ūkio veiklą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visų ūkininkavimo sistemos iš principo privalėtų veikti vadovaujantis III antraštinės dalies 2 
skyriaus nuostatomis. 

Pakeitimas 2209
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštinės dalies 
2 skyriuje numatytą žemės ūkio veiklą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Smulkieji ūkininkai neturėtų būti atleisti nuo ekologiškumo skatinimo priemonių.

Pakeitimas 2210
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštinės dalies 
2 skyriuje numatytą žemės ūkio veiklą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2211
Diane Dodds

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštinės dalies 
2 skyriuje numatytą žemės ūkio veiklą.

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai privalo tenkinti 
visus kompleksinio paramos susiejimo 
reikalavimus, taikomus ir pagrindinius 
mokėjimus gaunantiems ūkininkams.

Or. en

Pakeitimas 2212
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti III antraštinės dalies 
2 skyriuje numatytą žemės ūkio veiklą.

3. Smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantys ūkininkai atleidžiami nuo 
reikalavimo vykdyti šio reglamento 
III antraštinės dalies 2 skyriuje apibrėžtą 
žemės ūkio veiklą. Tačiau, jie tenkina 
kompleksinio paramos susiejimo 
reikalavimus, nustatytus Reglamente (ES) 
Nr. [...][HZR].

Or. en
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Pagrindimas

Kompleksinio paramos susiejimo reikalavimas taikomas ir smulkiesiems ūkininkams, nes yra 
svarbu, kad visi ES lėšas gaunantys ūkininkai, nepriklausomai nuo jų ūkių dydžio, laikytųsi 
minimalių aplinkos apsaugos standartų.

Pakeitimas 2213
Hynek Fajmon

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad išmokos 
nebūtų skiriamos ūkininkams, jei 
nustatoma, kad nuo Komisijos pateikto šio 
reglamento pasiūlymo paskelbimo dienos 
jie padalija savo valdą vien tik siekdami 
pasinaudoti smulkiųjų ūkininkų schema. 
Tai taikoma ir ūkininkams, kurių valda 
yra šio padalijimo pasekmė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 2214
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad išmokos 
nebūtų skiriamos ūkininkams, jei 
nustatoma, kad nuo Komisijos pateikto šio 
reglamento pasiūlymo paskelbimo dienos 
jie padalija savo valdą vien tik siekdami 
pasinaudoti smulkiųjų ūkininkų schema. 
Tai taikoma ir ūkininkams, kurių valda 
yra šio padalijimo pasekmė.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl numatomų sunkumų laikantis nuostatos dėl pažeidimų (bei turint omenyje, kad daugeliu 
atveju stebėti tyčinius ūkininkų veiksmus bus tiesiog neįmanoma) raginame išbraukti šią 
nuostatą.

Pakeitimas 2215
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai yra taikomas 20 straipsnis, 
valstybės narės gali patvirtinti skirtingas 
finansavimo formas regionams, 
apibrėžtiems šiame straipsnyje.

Or. pt

Pakeitimas 2216
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. ūkininkai, dalyvaujantys smulkiųjų 
ūkininkų schemoje ir 
bendradarbiaujantys gamintojų grupėje, 
kaip apibrėžta Reglamento 627 28 ir 
36 straipsniuose, siekiant pagerinti ūkių 
gyvybingumą, turi teisę į 25 % padidintą 
kiekvieną atskirą mokėjimą.

Or. en

Pakeitimas 2217
Marc Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kai yra taikomas 20 straipsnis, 
valstybės narės gali patvirtinti skirtingus 
finansavimo dydžius regionams, 
apibrėžtiems šiame straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu yra numatomas taikymas regionų lygmeniu, laikantis 20 straipsnio nuostatų.

Pakeitimas 2218
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides

Pasiūlymas dėl reglamento
47 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47a straipsnis
Bendros, paramos smulkiems ūkiams 

teikimo taisyklės
1. Valstybės narės skiria metinę išmoką 
smulkiems ūkiams ir smulkiems 
ūkininkams, kurie turi teisę gauti išmoką 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazinės išmokos 
schemą.
2. Šiame skyriuje smulkūs ūkiai arba 
ūkininkai yra ūkiai, kurių dydį apibrėžia 
valstybės narės. Atitinkami kriterijai yra 
nustatomi Komisijos patvirtintuose 
deleguotuose aktuose.
3. Nepažeidžiant taikomos finansinės 
drausmės, laipsniško išmokų mažinimo ir 
ribojimo, 7 straipsnyje nurodyto linijinio 
mažinimo ir bet kokio pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 65 straipsnį taikomo 
išmokų mažinimo ir neskyrimo, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet, kai ūkininkas 
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pasinaudoja teisėmis į išmokas.
4. Valstybės narės nustato 1 dalyje 
minimą sumą neviršijant ribų 
finansavimo, kuris yra numatytas šio 
Reglamento 51 straipsnio 2 dalyje.
5. Pagal paramos smulkiems ūkiams ir 
smulkiems ūkininkams schemą 
mokėjimus gaunantys ūkininkai gali 
dalyvauti tematinėse paprogramėse, 
paminėtose kaimo plėtros reglamento 
8 straipsnio 1 dalies b punkto 
3 pastraipoje.

Or. fr


