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Pakeitimas 82
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

srityse ir kaimo vietovėse turėtų būti 
taikomas horizontaliai su kitais Sąjungos 
kaimo plėtros prioritetais;

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio tikslas – remti arba skatinti ūkininkus didinti savo ūkių ir bendruomenių 
atsparumą klimato kaitai ir socialinį bei ekonominį atsparumą. Todėl būtų netinkama diegti 
rizikos valdymo priemones.

Pakeitimas 83
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) Sąjungos kaimo plėtros prioritetai 
turėtų būti įgyvendinami atsižvelgiant į 
darnų vystymąsi ir Sąjungos siekį 
apsaugoti ir pagerinti aplinką, kaip 
nustatyta Sutarties 11 ir 19 straipsniuose, 
vadovaujantis principu „teršėjas moka“. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, 
siekiant nustatyti projektų pirmenybę, 
klimato kaitos prevencijos tikslai būtų 
aiškiai apibrėžti ir įtraukti į priimtą 
metodiką;

Or. en

Pakeitimas 84
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 85
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) pagal kitas Sąjungos finansines 
priemones teikiamos priemonės šiame 
reglamente nustatyta veikla turėtų būti ne 
dubliuojamos, bet remiamos;

Or. en

Pakeitimas 86
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti, kad kaimo plėtros 
programos būtų pradėtos įgyvendinti 

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

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

Or. en

Pakeitimas 87
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

sąlygomis. Kiekviena valstybė narė turėtų 
parengti bendrą nacionalinę visos savo 
teritorijos kaimo plėtros programą arba 
regioninių programų rinkinį. Kiekvienoje 
programoje turėtų būti nustatyta su 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetais 
susijusių tikslų įgyvendinimo strategija ir 
priemonių rinkinys. Programavimas turėtų 
atitikti Sąjungos kaimo plėtros prioritetus, 
būti pritaikytas pagal nacionalines 
aplinkybes ir papildyti kitas Sąjungos 
politikos sritis, visų pirma žemės ūkio 
produktų rinkos politiką, sanglaudos 
politiką ir bendrą žuvininkystės politiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, 
kad jų nacionalinės arba regioninės 
programos derėtų su kitomis 
nacionalinėmis programomis, pvz., 
nacionaliniais atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos veiksmų planais ir 
nacionalinėmis miškų programomis. 
Valstybės narės, kurios pasirenka parengti 
regioninių programų rinkinį, taip pat turėtų 
galėti parengti nacionalinę sistemą, kuriai 
nebūtų atskirai skiriama biudžeto lėšų, bet 
kuria būtų siekiama palengvinti regionų 
veiklos koordinavimą ir spręsti 
nacionalines problemas;

Or. en

Pakeitimas 88
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ūkiams, kalnų vietovėms, kuriant trumpo 
tiekimo tinklus, su aplinka susijusių 
uždavinių sprendimo priemonėms ir 
gyvūnų gerovei. Teminiais paprogramiais
taip pat turėtų būti suteikiama galimybė
pertvarkyti žemės ūkio sektorius, kurie turi 
didelio poveikio kaimo vietovių plėtrai;

Or. en

Pakeitimas 89
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) palyginti su kitais sektoriais, stichinės 
nelaimės labiausiai kenkia žemės ūkio 
sektoriaus gamybos potencialui. Siekiant 
padėti išlaikyti ūkio perspektyvumą ir 
konkurencingumą ištikus tokioms 
nelaimėms, turėtų būti numatyta padėti 
ūkininkams atkurti sumažėjusį žemės ūkio 
potencialą. Valstybės narės taip pat turėtų 
užtikrinti, kad dėl Sąjungos (visų pirma 
rizikos valdymo priemonės), nacionalinių 
ir privačių žalos atlyginimo schemų 
derinimo žalos atlyginimas neviršytų 
pačios žalos. Siekiant užtikrinti, kad 
EŽŪFKP biudžeto ištekliai būtų naudojami 
racionaliai ir efektyviai, Komisijai turėtų 
būti deleguotas įgaliojimas pagal Sutarties 
190 straipsnį priimti aktus dėl finansavimo 
pagal šią priemonę reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų nustatymo;

(20) palyginti su kitais sektoriais, stichinės 
nelaimės labiausiai kenkia žemės ūkio 
sektoriaus gamybos potencialui. Siekiant 
padėti išlaikyti ūkio perspektyvumą ir 
konkurencingumą ištikus tokioms 
nelaimėms, turėtų būti numatyta padėti 
ūkininkams atkurti sumažėjusį žemės ūkio 
potencialą. Valstybės narės taip pat turėtų 
užtikrinti, kad dėl Sąjungos, nacionalinių ir 
privačių žalos atlyginimo schemų derinimo 
žalos atlyginimas neviršytų pačios žalos. 
Siekiant užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto 
ištekliai būtų naudojami racionaliai ir 
efektyviai, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį
priimti aktus dėl finansavimo pagal šią 
priemonę reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų nustatymo;

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio tikslas – remti arba skatinti ūkininkus didinti savo ūkių ir bendruomenių 
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atsparumą klimato kaitai ir socialinį bei ekonominį atsparumą. Todėl būtų netinkama diegti 
rizikos valdymo priemones.

Pakeitimas 90
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) būtina užtikrinti tinkamą sąsają su 
tvaria Sąjungos energetikos politika, 
pirmiausia taikant tvarumo standartus 
biomasei, gaminamai vykdant žemės ūkio 
ir miškininkystės veiklą, taip pat didinant 
energijos vartojimo efektyvumą 
atsinaujinančiųjų energijos išteklių 
naudojimą žemės ūkyje;

Or. en

Pakeitimas 91
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 

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

įskaitant biologinės įvairovės planus. 
Todėl turėtų būti nustatyti paramos teikimo 
apribojimai, susiję su paramos gavėjų 
dydžiu ir teisiniu statusu. Vietovėse, kurias 
valstybės narės priskyrė prie vidutinio arba 
didelio gaisro pavojaus vietovių, turėtų būti 
imtasi gaisrų prevencijos veiksmų. Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;
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įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 92
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ekosistemų aplinkosauginę vertę. Turėtų 
būti vengiama šia parama iškreipti 
konkurenciją, ji turėtų būti neutrali rinkos 
atžvilgiu ir derėti su aplinkos tikslais. 
Miškų valdymo planai, įskaitant 
biologinės įvairovės aspektus, turėtų būti 
taikomi visiems miškams, kuriems 
skiriamos lėšos pagal kaimo plėtros 
programas. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai medienos, 
išskyrus kitus miško ne medienos 
produktus, gamybai, susiję su paramos 
gavėjų dydžiu ir teisiniu statusu. Vietovėse, 
kurias valstybės narės priskyrė prie 
vidutinio arba didelio gaisro pavojaus 
vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų ir ne vien kelių 
tiesimo bei vandens rezervuarų įrengimo;
reikėtų įtraukti modernizuotą tradicinę 
praktiką. Pagal miško valdymo plano 
apsaugos skyrių visi prevenciniai veiksmai 
turėtų būti privaloma kiekvieno miško 
valdymo plano dalis. Jei stichinės nelaimės 
atveju ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos. 
Miškininkystės priemonė turėtų būti
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos įgyvendinimo; Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;

Or. en
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Pakeitimas 93
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 50 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui
pagal 4 ir 5 prioritetų priemones;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant toliau didinti teigiamą programos poveikį klimato kaitos švelninimui ir biologinės 
įvairovės apsaugai bei atkūrimui, daugiau išteklių būtų galima skirti priemonėms, kuriomis 
siekiama šių tikslų. Reikalavimą reikėtų susieti su 4 ir 5 prioritetais, kurių tikslas –
ekosistemų atkūrimas ir efektyvus išteklių naudojimas. Šiuo pakeitimu išplėsta taikymo sritis –
ji apims visas pagal šiuos prioritetus numatytas priemones, pvz., investicijas ir projektus.

Pakeitimas 94
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 95
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 

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

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

Or. en
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Pakeitimas 96
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 97
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 98
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) žemės ūkio konkurencingumo, (1) žemės ūkio ir miškininkystės 
konkurencingumo,

Or. en

Pagrindimas

Kaimo plėtros politikos tikslais ir prioritetais turėtų būti padedama siekti žemės ūkio ir 
miškininkystės konkurencingumo.

Pakeitimas 99
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) žemės ūkio konkurencingumo, (1) žemės ūkio ir miškininkystės 
konkurencingumo,

Or. en

Pakeitimas 100
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) tausaus gamtos išteklių valdymo ir 
klimato politikos tikslų,

(2) tausaus gamtos išteklių valdymo, 
įskaitant vandenį, dirvožemį, biologinę 
įvairovę, energiją ir kovos su klimato kaita 
priemones bei tvarias ūkininkavimo 
sistemas, kuriomis prisitaikoma prie 
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klimato kaitos padarinių;

Or. en

Pakeitimas 101
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) sąžiningo ir oraus nuo kaimo veiklos 
priklausomų vietos bendruomenių 
gyvenimo lygio.

Or. en

Pakeitimas 102
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) žemės ūkio bei miškininkystės ir 
mokslinių tyrimų bei inovacijų ryšių 
stiprinimui,

(b) tvarios žemės ūkio bei miškininkystės 
veiklos ir mokslinių tyrimų bei inovacijų 
ryšių stiprinimui,

Or. en

Pakeitimas 103
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 1 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) jaunųjų ūkininkų švietimo ir 
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paramos sistemų stiprinimui ir plėtojimui;

Or. en

Pakeitimas 104
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) didinti visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą, 
daugiausia dėmesio skiriant šioms sritims:

(2) didinti visų tipų žemės ūkio ir 
miškininkystės veiklos konkurencingumą 
ir ūkių perspektyvumą, daugiausia dėmesio 
skiriant šioms sritims:

Or. en

Pakeitimas 105
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) geresniam pirminės produkcijos 
gamintojų integravimui į maisto grandinę 
taikant kokybės schemas, populiarinant 
gamintoją vietos rinkose ir trumpose 
tiekimo grandinėse, gamintojų grupėse ir 
tarpšakinėse organizacijose,

(a) geresniam pirminės produkcijos 
gamintojų ir vartotojų integravimui į 
maisto grandinę taikant kokybės schemas, 
populiarinant gamintoją vietos rinkose ir 
trumpose tiekimo grandinėse, gamintojų 
grupėse, gamintojų ir vartotojų grupėse, 
taip pat tarpšakinėse organizacijose,

Or. en

Pakeitimas 106
Satu Hassi
Åsa Westlund
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės 
ūkio ir miškininkystės priklausančias 
ekosistemas, daugiausia dėmesio skiriant
šioms sritims:

(4) atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės 
ūkio ir miškininkystės priklausančias
ekosistemas, taip pat žemės ūkio ir 
ekologines bei žemės ūkio ir 
miškininkystės sistemas, kurias taikant 
daugiausia dėmesio skiriama šioms 
sritims:

Or. en

Pakeitimas 107
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės 
ūkio ir miškininkystės priklausančias 
ekosistemas, daugiausia dėmesio skiriant 
šioms sritims:

(4) atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės 
ūkio ir miškininkystės priklausančias 
ekosistemas, taip pat skatinti gerą 
gyvulininkystę, daugiausia dėmesio
skiriant šioms sritims:

Or. en

Pagrindimas

Gera gyvulininkystė apima ir gyvūnų gerovę, ir sveikatą. Europos Sąjungoje reikia toliau 
gerinti gyvūnų gerovę ir sveikatą. Kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“, laikantis šio 
reikalavimo bus galima skatinti ES maisto produktų gamybą ir kartu didinti jos 
konkurencingumą. Be to, vykdant gerą gyvulininkystę vartotojams teikiami produktai, 
pagaminti efektyviai naudojant išteklius ir taikant tvarius metodus. Su gyvūnų sveikata taip 
pat susijusi visuomenės sveikata (zoonozės ir atsparumas antimikrobinėms medžiagoms).

Pakeitimas 108
Satu Hassi
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) biologinės įvairovės gerinimui, 
įskaitant „Natura 2000“ teritorijose, didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimui ir Europos 
kraštovaizdžių būklei;

(a) biologinės įvairovės ir genetinės 
įvairovės ūkiuose atkūrimui, išsaugojimui 
ir tvariam naudojimui, įskaitant 
„Natura 2000“ teritorijose, didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimui ir Europos 
kraštovaizdžių būklei;

Or. en

Pakeitimas 109
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) dirvožemio valdymo gerinimui; (c) dirvožemio struktūros, atsparumo 
erozijai ir ekstremalioms oro sąlygoms, 
derlingumo ir valdymo gerinimui.

Or. en

Pakeitimas 110
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) gerai gyvulininkystei;

Or. en

Pagrindimas

Gera gyvulininkystė apima ir gyvūnų gerovę, ir sveikatą. Europos Sąjungoje reikia toliau 
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gerinti gyvūnų gerovę ir sveikatą. Kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“, laikantis šio 
reikalavimo bus galima skatinti ES maisto produktų gamybą ir kartu didinti jos 
konkurencingumą. Be to, vykdant gerą gyvulininkystę vartotojams teikiami produktai, 
pagaminti efektyviai naudojant išteklius ir taikant tvarius metodus. Su gyvūnų sveikata taip 
pat susijusi visuomenės sveikata (zoonozės ir atsparumas antimikrobinėms medžiagoms).

Pakeitimas 111
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir 
remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės 
sektoriuose, daugiausia dėmesio skiriant 
šioms sritims:

(5) skatinti energijos taupymą bei efektyvų 
žemės ūkio išteklių naudojimą ir remti 
perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo 
anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės 
sektoriuose, daugiausia dėmesio skiriant 
šioms sritims:

Or. en

Pakeitimas 112
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vandens naudojimo žemės ūkyje 
veiksmingumo didinimui,

(a) vandens taupymo ir naudojimo žemės 
ūkyje veiksmingumo didinimui,

Or. en

Pakeitimas 113
Satu Hassi
Åsa Westlund
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) energijos vartojimo žemės ūkyje ir 
maisto perdirbimo sektoriuje efektyvumui
didinimui,

(b) energijos taupymo ir vartojimo žemės 
ūkyje ir maisto perdirbimo sektoriuje 
efektyvumo didinimui,

Or. en

Pakeitimas 114
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 
ne maistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
palengvinimui bioekonomikos tikslais,

(c) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 
nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
vietos lygmeniu palengvinimui 
bioekonomikos tikslais,

Or. en

Pakeitimas 115
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 
ne maistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
palengvinimui bioekonomikos tikslais,

(c) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 
ne maistinių žaliavų gamybos, tiekimo ir 
naudojimo palengvinimui bioekonomikos 
tikslais,

Or. en
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Pakeitimas 116
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto e a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) veiklos rezultatų klimato srityje 
gerinimui ir oro taršos kvapais 
mažinimui, įgyvendinant koncepcijas, 
kuriomis užtikrinama, kad nebūtų 
išvežamos nevalytos srutos;

Or. de

Pagrindimas

Išvežant nefermentuotas srutas aplinkinių teritorijų gyventojams daroma didelė žala. 
Pasiūlymu siekiama palankesnio gyventojų požiūrio į žemės ūkį. Srutas naudojant biodujų 
įmonėje smarkiai sumažinama oro tarša kvapais ir labai pagerinami veiklos rezultatai 
klimato srityje.

Pakeitimas 117
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) veiklos įvairinimo, naujų mažų įmonių 
ir darbo vietų kūrimo lengvinimui,

(a) veiklos įvairinimo, naujų mažų įmonių 
kūrimo, jau esamų įmonių plėtojimo ir 
darbo vietų kūrimo lengvinimui,

Or. fi

Pakeitimas 118
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais šiais prioritetais prisidedama 
siekiant esminių inovacijų, aplinkos ir 
klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo 
prie jos tikslų.

Visais šiais prioritetais prisidedama 
siekiant esminių inovacijų, aplinkos ir 
klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo 
prie jos tikslų, kartu užtikrinamas aukštas 
gyvūnų gerovės lygis.

Or. en

Pagrindimas

Sutarties 13 straipsnyje nurodyta, kad priimdama žemės ūkio politiką ES turi visapusiškai 
atsižvelgti į gyvūnų gerovę; ES turėtų užtikrinti, kad naujoviški gamybos būdai ir metodai, 
kuriais mažinamas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, nedarytų neigiamo 
poveikio maistinių gyvūnų gerovei.

Pakeitimas 119
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Užtikrinamas EŽŪFKP lėšomis 
teikiamos paramos derėjimas su Europos 
žemės ūkio garantijų fondo lėšomis 
finansuojamomis priemonėmis.

1. Užtikrinamas EŽŪFKP lėšomis 
teikiamos paramos derėjimas su Europos 
žemės ūkio garantijų fondo lėšomis 
finansuojamomis priemonėmis arba 
kitomis Sąjungos finansinėmis 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 120
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės, kurios pasirenka 3. Valstybės narės, kurios pasirenka 
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parengti regioninių programų rinkinį, taip 
pat gali pateikti nacionalinę sistemą, į 
kurią būtų įtraukti šioms programoms 
bendri elementai ir kuriai nebūtų skiriama 
atskirų biudžeto lėšų.

parengti regioninių programų rinkinį, taip 
pat pateikia nacionalinę sistemą, į kurią 
būtų įtraukti šioms programoms bendri 
elementai ir kuriai nebūtų skiriama atskirų 
biudžeto lėšų.

Or. it

Pakeitimas 121
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) padėties analizė stiprybių, silpnybių, 
galimybių ir grėsmių požiūriu (toliau –
SWOT analizė) ir nustatyti poreikiai, kurie 
turi būti patenkinti geografinėje vietovėje, 
kurioje taikoma programa ir, atitinkamais 
atvejais, 8 straipsnyje nurodyti teminiai 
paprogramiai.

(b) padėties analizė stiprybių, silpnybių, 
galimybių ir grėsmių požiūriu (toliau –
SWOT analizė) ir nustatyti poreikiai, kurie 
turi būti patenkinti geografinėje vietovėje, 
kurioje taikoma programa ir, atitinkamais 
atvejais, 8 straipsnyje nurodyti teminiai 
paprogramiai. SWOT analizė skirta ir 
gerai ūkių būklei, ir ūkio pajėgumams 
ištirti, siekiant sužinoti, ar žemės ūkio 
veikla nekenksminga aplinkai.

Or. fr

Pakeitimas 122
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Analizės struktūra turi būti nustatyta 
atsižvelgiant į Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus. Specifiniai su aplinka, klimato 
kaitos švelninimu bei prisitaikymu prie jos 
ir inovacijomis susiję poreikiai įvertinami 
atsižvelgiant į Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus, siekiant pagal kiekvieną 

Analizės struktūra turi būti nustatyta 
atsižvelgiant į Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus. Specifiniai su aplinka, 
biologine įvairove ir laukinėmis rūšimis, 
vandentvarka ir dirvožemio valdymu, 
klimato kaitos švelninimu bei prisitaikymu 
prie jos ir inovacijomis susiję poreikiai 
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prioritetą nustatyti tinkamas šių dviejų 
sričių atsakomąsias priemones;

įvertinami atsižvelgiant į Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetus, siekiant pagal kiekvieną 
prioritetą nustatyti tinkamas šių dviejų 
sričių atsakomąsias priemones;

Or. en

Pakeitimas 123
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punkto antros pastraipos iv punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iv) į ją turi būti integruotas tinkamas į 
inovacijas, aplinką, įskaitant specifinius 
„Natura 2000“ teritorijų poreikius, ir 
klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą 
prie jos orientuotas metodas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 124
Britta Reimers, Marit Paulsen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) informacija apie priemonių, 
finansuojamų pagal kitas bendros žemės 
ūkio politikos priemones, pagal sanglaudos 
politiką arba Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo lėšomis, 
papildomumą;

(m) informacija apie priemonių, 
finansuojamų pagal kitas bendros žemės 
ūkio politikos priemones, pagal sanglaudos 
politiką arba Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondo lėšomis, papildomumą
ir Reglamento (ES) Nr. [BSP/2012] 
IV antraštinėje dalyje nurodytų finansinių 
priemonių taikymą;

Or. en
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Pagrindimas

Pateikiama nuoroda į Bendros strateginės programos (BSP) reglamento IV antraštinę dalį, 
kurioje pateiktos įvairios finansinės priemonės. Siekiant užtikrinti, kad šias priemones taip 
pat būtų galima naudoti kaimo plėtrai (pvz., atsinaujinamuosius fondus), nurodoma 
IV antraštinė dalis.

Pakeitimas 125
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies p a–p c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(pa) mažiausias miško valdos dydis, už 
kurį parama skiriama su sąlyga, kad 
pateikiamas miško valdymo planas arba 
atitinkama priemonė ir pasirinktos 
biologinės įvairovės priemonės, kurios 
turėtų būti įtrauktos į miško valdymo 
planą.
(pb) nustatytos vietovės ir nustatytų rūšių 
žemė, kurias galima apželdinti mišku 
siekiant išvengti neigiamo poveikio 
biologinei įvairovei, aplinkai arba pievų 
buveinėms;
(pc) geros miškininkystės praktikos 
standartas, kuriuo bus grindžiama miškui 
skirtų priemonių parama pagal Kaimo 
plėtros reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 126
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama gali būti skiriama ir 
trumpalaikiams apsikeitimams valdomais 

Parama gali būti skiriama ir 
trumpalaikiams apsikeitimams valdomais 
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ūkiais ir apsilankymams ūkiuose. ūkiais bei miškais ir apsilankymams 
ūkiuose.

Or. en

Pakeitimas 127
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padėti ūkininkams, miškų savininkams 
ir kaimo vietovėse veikiančioms MVĮ 
pasinaudoti konsultavimo paslaugomis ir 
padidinti savo valdų, įmonių ir (arba) 
investicijų ekonominį ir aplinkosauginį 
veiksmingumą, palankumą klimatui ir 
atsparumą jo kaitai;

(a) padėti ūkininkams, miškų savininkams 
ir kaimo vietovėse veikiančioms MVĮ 
pasinaudoti konsultavimo paslaugomis ir 
padidinti savo valdų, įmonių ir (arba) 
investicijų ekonominį ir aplinkosauginį 
veiksmingumą, palankumą klimatui, 
gyvūnų gerovę ir atsparumą;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su naująja 2012–2015 m. gyvūnų gerovės strategija, kurioje numatyta didesnė 
sąveika su BŽŪP; į gyvūnų gerovę reikėtų visapusiškai atsižvelgti teikiant konsultavimo 
paslaugas, taip pat kaip į neatskiriamą tvaraus ūkininkavimo dalį.

Pakeitimas 128
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padėti ūkininkams, miškų savininkams 
ir kaimo vietovėse veikiančioms MVĮ 
pasinaudoti konsultavimo paslaugomis ir 
padidinti savo valdų, įmonių ir (arba) 
investicijų ekonominį ir aplinkosauginį 
veiksmingumą, palankumą klimatui ir 
atsparumą jo kaitai;

(a) padėti ūkininkams, miškų savininkams 
ir kaimo vietovėse veikiančioms MVĮ 
pasinaudoti konsultavimo paslaugomis ir 
padidinti savo valdų, įmonių ir (arba) 
investicijų ekonominį ir aplinkosauginį 
veiksmingumą, palankumą klimatui ir 
atsparumą jo kaitai, taip pat padėti 
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ūkininkams perdirbti ir parduoti 
produktus;

Or. en

Pakeitimas 129
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) remti konsultantų mokymus. (c) remti konsultantų mokymus, konkrečiai 
siekiant propaguoti pažangias tvarias 
ūkininkavimo sistemas, pvz., ekologinį 
ūkininkavimą.

Or. en

Pakeitimas 130
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikti konsultacijas atrinktos institucijos 
arba įstaigos turi turėti pakankamai nuolat 
apmokomų ir kvalifikuotų darbuotojų bei 
konsultavimo patirties ir turi būti patikimos 
tose srityse, kuriose jos teikia 
konsultacijas. Paramos gavėjai atrenkami 
skelbiant kvietimus teikti paraiškas. 
Atrankos procedūra yra nešališka ir atvira 
visuomenei ir privačioms įstaigoms.

Teikti konsultacijas atrinktos institucijos 
arba įstaigos turi turėti pakankamai nuolat 
apmokomų ir kvalifikuotų darbuotojų bei 
konsultavimo patirties ir turi būti patikimos 
tose srityse, kuriose jos teikia 
konsultacijas. Paramos gavėjai atrenkami 
skelbiant kvietimus teikti paraiškas. 
Atrankos procedūra yra nešališka ir atvira 
visuomenei ir kooperatinėms bei 
privačioms įstaigoms.

Or. en
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Pakeitimas 131
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tvarią mažų ūkių, apibrėžtų valstybių 
narių, ir bent jau ūkių, dalyvaujančių 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
V antraštinėje dalyje nurodytoje smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, ekonominės veiklos 
plėtrą arba

(d) tvarią mažų ūkių, apibrėžtų valstybių 
narių, ir bent jau ūkių, dalyvaujančių 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
V antraštinėje dalyje nurodytoje smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, ekonominės veiklos 
plėtrą ir aplinkosauginį veiksmingumą
arba

Or. en

Pakeitimas 132
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę teikiama 
ūkininkams, primą kartą dalyvaujantiems:

1. Parama pagal šią priemonę teikiama 
pavieniams ūkininkams ir į grupes arba 
organizacijas susibūrusiems gamintojams, 
pirmą kartą dalyvaujantiems:

Or. en

Pakeitimas 133
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčio 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– trumpo tiekimo ir vietos maisto tiekimo 
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grandines arba

Or. en

Pakeitimas 134
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) savanoriškose žemės ūkio produktų 
sertifikavimo schemose, kurias valstybės 
narės pripažino kaip atitinkančias žemės 
ūkio ir maisto produktų savanoriško 
sertifikavimo schemų taikymo geriausios 
patirties gaires.

(c) savanoriškose žemės ūkio produktų 
sertifikavimo schemose, kurias valstybės 
narės pripažino kaip atitinkančias žemės 
ūkio ir maisto produktų savanoriško 
sertifikavimo schemų taikymo geriausios 
patirties gaires, išskyrus schemas, 
kuriomis tik patvirtinama atitiktis 
pagrindiniams teisiniams reikalavimams.

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina skirti viešųjų lėšų teisės akto laikymuisi užtikrinti. Kaimo plėtros subsidijas 
reikėtų skirti tik už viešąsias gėrybes, gaminamas, pvz., laikantis daug aukštesnių aplinkos 
arba gyvūnų gerovės standartų.

Pakeitimas 135
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kurios yra susijusios su žemės ūkio 
plėtros ir pritaikymo infrastruktūra, 
įskaitant prieigą prie ūkių ir miško žemės, 
žemės konsolidaciją ir gerinimą, energijos 
tiekimą ir vandentvarką, arba

(c) kurios yra susijusios su aplinkai 
nekenksminga žemės ūkio plėtros ir 
pritaikymo infrastruktūra, įskaitant prieigą 
prie ūkių ir miško žemės, žemės 
konsolidaciją ir gerinimą, energijos 
taupymą bei tiekimą ir vandentvarką, arba
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjos pateiktu 29 pakeitimu.

Pakeitimas 136
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas ir d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kurios nėra pelningos investicijos ir yra 
susijusios su agrarinės ir miškų aplinkos 
įsipareigojimų įvykdymu, rūšių ir buveinių 
biologinės įvairovės būklės išsaugojimu, 
taip pat investicijos, kuriomis didinama 
„Natura 2000“ tinklo arba kito didelės 
gamtinės vertės ploto, kuris apibrėžiamas 
programoje, visuomeninė vertė.

(d) kurios nėra pelningos investicijos ir yra 
susijusios su agrarinės ir miškų aplinkos 
įsipareigojimų įvykdymu, rūšių ir buveinių 
biologinės įvairovės būklės išsaugojimu, 
investicijos, kuriomis didinama 
„Natura 2000“ tinklo arba kito didelės 
gamtinės vertės ploto, kuris apibrėžiamas 
programoje, visuomeninė vertė, taip pat 
susijusios su direktyvų 2009/147/EB, 
92/42/EEB ir 2000/60/EB, įskaitant 
pradinius tyrimus ir galimybių studijas, 
įgyvendinimo įsipareigojimų įvykdymu;
(da) kurios nėra pelningos investicijos ir 
yra būtinos, kad būtų galima laikytis su 
nurodytomis direktyvomis susijusių 
privalomų reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 137
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal 1 dalies a punktą 
skiriama žemės ūkio valdoms. Investicijų, 
kuriomis remiamas ūkių 

Išbraukta.
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restruktūrizavimas, atveju paramos 
reikalavimus atitinka tik ūkiai, 
neviršijantys tam tikro dydžio, kurį 
valstybės narės nustato programoje, 
grindžiamoje SWOT analize, susijusia su 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetu didinti 
visų tipų žemės ūkio konkurencingumą ir 
ūkių perspektyvumą.

Or. en

Pakeitimas 138
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 straipsnis Išbraukta.
Stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių 
paveikto žemės ūkio gamybos potencialo 

atkūrimas ir atitinkamų prevencinių 
priemonių diegimas

1. Parama pagal šią priemonę apima:
(a) investicijoms į prevencines priemones, 
kuriomis siekiama sumažinti galimų 
stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių 
padarinius;
(b) investicijoms į žemės ūkio paskirties 
žemės ir stichinių nelaimių bei 
katastrofinių įvykių paveikto gamybos 
potencialo atkūrimą.
2. Parama skiriama ūkininkams arba jų 
grupėms. Parama gali būti skiriama ir 
viešiesiems subjektams, jei nustatomas 
tokio subjekto investicijos ir žemės ūkio 
gamybos potencialo ryšys.
Parama pagal 1 dalies b punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės valdžios institucijos oficialiai 
pripažįsta, kad būta stichinės nelaimės ir 
kad dėl šios nelaimės arba įgyvendinus 
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pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtas 
augalų ligos arba kenkėjų išnaikinimo 
arba plitimo sustabdymo priemones buvo 
sunaikinta mažiausiai 30 proc. atitinkamo 
žemės ūkio potencialo.
4. Pagal šią priemonę parama neskiriama, 
jei dėl stichinės nelaimės arba 
katastrofinio įvykio prarandamos 
pajamos.
Valstybės narės užtikrina, kad dėl šios 
priemonės ir kitų nacionalinių ar 
Sąjungos paramos priemonių arba 
privačių draudimo schemų derinimo žalos 
atlyginimas neviršytų pačios žalos.
5. Pagal 1 dalies a punktą teikiamos 
paramos dydis neviršija I priede 
nustatytos didžiausios paramos dydžio. Ši 
didžiausias dydis netaikomas 
kolektyviniams projektams, 
įgyvendinamiems daugiau nei vieno 
paramos gavėjo.
6. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais 
nustatoma, kokios sąnaudos atitinka 
finansavimo pagal šią priemonę 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Ši priemonė neatitinka programos tikslų ir akivaizdžiai yra pajamų rėmimo priemonė. Be to, 
draudimo klausimus reikėtų spręsti naudojant ne mokesčių mokėtojų, bet rinkos pinigus. 
Todėl ši priemonė priskirtina ne antrajam, bet pirmajam ramsčiui.

Pakeitimas 139
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

Parama pagal 1 dalies a punktą skiriama su 
sąlyga, kad pateikiamas verslo planas. 
Verslo planas turi būti pradėtas įgyvendinti 
per šešis mėnesius nuo sprendimo suteikti 
pagalbą priėmimo.

Parama pagal 1 dalies a punktą skiriama su 
sąlyga, kad pateikiamas verslo planas, į 
kurį įtrauktas pagerinto aplinkosauginio 
veiksmingumo poveikio vertinimas. Verslo 
planas turi būti pradėtas įgyvendinti per 
šešis mėnesius nuo sprendimo suteikti 
pagalbą priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 140
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal šią priemonę skiriama tik
mažos apimties infrastruktūrai, kaip savo 
programoje nustato kiekviena valstybė 
narė. Tačiau kaimo plėtros programose 
gali būti numatytos specialios nukrypti 
nuo šios taisyklės leidžiančios nuostatos, 
taikomos investicijoms į plačiajuostį ryšį 
ir atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Šiuo 
atveju numatomi aiškūs kriterijai, kuriais 
užtikrinama papildoma parama pagal kitas 
Sąjungos priemones.

2. Parama pagal šią priemonę skiriama 
mažos apimties infrastruktūrai, kaip savo 
programoje nustato kiekviena valstybė 
narė. Šiuo atveju numatomi aiškūs 
kriterijai, kuriais užtikrinama papildoma 
parama pagal kitas Sąjungos priemones.

Or. en

Pakeitimas 141
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) miško įveisimui ir miškingų plotų (a) miško įveisimui ir miškingų plotų 
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kūrimui; kūrimui atsižvelgiant į atitinkamą 
bioklimato zoną;

Or. en

Pakeitimas 142
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) agrarinės miškininkystės sistemų 
kūrimui;

(b) agrarinės miškininkystės ir miško 
ganyklų sistemų kūrimui;

Or. en

Pakeitimas 143
Gaston Franco, Kriton Arsenis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) miškų gaisrų prevencijos įranga, 
skirta miško plotams, priskiriamiems 
vidutiniškos ir didelės gaisro rizikos 
kategorijai; šiuo tikslu pagal 25 straipsnį 
numatyta parama. Valstybės narės, 
norėdamos gauti šiuo tikslu numatytą 
paramą, turi iš miškų gaisrų prevencijos 
lėšų skirti bendrų lėšų minėtų plotų 
įrangai;

Or. fr

Pagrindimas

Dažnai nuo gaisrų nukenčia tie patys miško plotai, nes netaikoma jokia prevencijos strategija. 
Netinkama tiems patiems plotams keletą kartų iš eilės skirti valstybės paramą. Todėl reikia 
atskirti paramą atkūrimui, kurios reikia gaisro padariniams pašalinti, ir paramą prevencijai, 
kuriai turėtų būti teikiama pirmenybė, ir kuri turėtų būti išankstinė sąlyga rengiantis bet 
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kokiam miško tvarkymui plotuose, kurie įtraukti į didelės ir vidutinės rizikos plotus, nustatytus 
kiekvienoje valstybėje narėje ir sudarant susitarimus dėl finansavimo.

Pakeitimas 144
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) miškų gaisrų, stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjų antplūdžius ir ligų 
protrūkius, katastrofinių įvykių ir klimato 
sąlygų daromos žalos miškams prevencijai 
ir atlyginimui;

(c) miškų gaisrų, stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjų antplūdžius ir ligų 
protrūkius, katastrofinių įvykių ir klimato 
sąlygų daromos žalos miškams 
atlyginimui;

Or. fr

Pakeitimas 145
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36–40 straipsniuose numatyti nuosavybės 
apribojimai netaikomi Azorų, Madeiros, 
Kanarų, mažųjų Egėjo jūros salų, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) 
Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose esantiems 
atogrąžų ir paatogrąžių miškams ir 
miškingoms vietovėms.

23–27 straipsniuose numatyti nuosavybės 
apribojimai netaikomi Azorų, Madeiros, 
Kanarų, mažųjų Egėjo jūros salų, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamente (EEB) 
Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose esantiems 
atogrąžų ir paatogrąžių miškams ir 
miškingoms vietovėms. 23–
27 straipsniuose numatyti nuosavybės 
apribojimai netaikomi paramai, teikiamai 
dėl tokių aplinkosaugos priežasčių, kaip 
apsauga nuo erozijos arba miško išteklių 
išplėtimas siekiant švelninti klimato kaitą.

Or. en
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Pakeitimas 146
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos (toliau – tvarus miškų valdymas) 
suderinama priemonė.

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad miškai valdomi 
tvariai, kaip nustatyta 1993 m. Ministrų 
konferencijoje dėl Europos miškų apsaugos 
(toliau – tvarus miškų valdymas) 
suderinama priemonė.

Or. en

Pakeitimas 147
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos (toliau – tvarus miškų valdymas) 
suderinama priemonė.

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos (toliau – tvarus miškų valdymas) 
suderinama priemonė, įskaitant biologinės 
įvairovės priemones.

Or. en

Pakeitimas 148
Kriton Arsenis

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

2a. Miškui skirtų priemonių parama 
grindžiama geros miškininkystės 
praktikos standartu.

Or. en

Pakeitimas 149
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą skiriama ne ilgesnį nei 15 metų
laikotarpį privatiems žemės savininkams ir 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą
siekiant padengti priežiūros, įskaitant 
ankstyvą ir vėlyvą valymą, sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 150
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties 
metų laikotarpį žemės savininkams ir 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, taip pat kitiems žemės 
valdytojams, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
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padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

siekiant padengti priežiūros, įskaitant 
ankstyvą ir vėlyvą valymą, sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 151
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti. 
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai 
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas, atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus ir tinka atitinkamai 
bioklimato zonai. Parama neskiriama žemę 
apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti. 
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai 
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

Or. en

Pakeitimas 152
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomi 2 dalyje nurodyti būtiniausi 
aplinkos reikalavimai.

3. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomi 2 dalyje nurodyti būtiniausi 
aplinkos reikalavimai. Būtiniausi aplinkos 
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reikalavimai parengiami atsižvelgiant į 
Europos aplinkos agentūros nustatytas 
kategorijas, apimančias visus skirtingus 
Europos miškų tipus.

Or. en

Pakeitimas 153
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Agrarinės miškininkystės sistemų kūrimas Agrarinės miškininkystės ir miško ganyklų
sistemų kūrimas

Or. en

Pakeitimas 154
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis. 
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žemės panaudojimą.

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas žemės ūkis. Didžiausią viename 
hektare sodinamų medžių skaičių nustato 
valstybės narės atsižvelgdamos į vietos 
dirvožemio ir klimato sąlygas, miškų rūšis 
ir būtinybę užtikrinti agrarinį žemės 
panaudojimą.

Or. en

Pakeitimas 155
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir 
katastrofinių įvykių žalos prevencija ir
atlyginimas

Miškų gaisrų rizikos prevencija

Or. fr

Pakeitimas 156
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, 
savivaldybėms, valstybiniams miškams ir
jų asociacijoms, ja finansuojamos šios 
sąnaudos:

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
ba punktą skiriama privačių ir viešųjų 
miškų savininkams ir (arba) jų 
asociacijoms, ja finansuojamos šios 
sąnaudos:

Or. fr

Pakeitimas 157
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) apsauginės infrastruktūros kūrimo. 
Miško priešgaisrinių juostų atveju 
parama gali būti skiriama ir priežiūros 
sąnaudoms finansuoti. Parama neskiriama 
susijusiai žemės ūkio veiklai vietovėse, 
kuriose taikomi agrarinės aplinkosaugos 
įsipareigojimai;

(a) prevencijos įrangos (takų tiesimas, 
vandens šaltinių įrengimas, griovių 
kasimas, užkardų statymas), kuri sudaro 
tinklą visame miškų plote pagal miškų 
gaisrų prevencijos planus, nustatytus 
vietos ar regionų lygmeniu, kūrimo. 
Parama neskiriama susijusiai žemės ūkio 
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veiklai vietovėse, būtent kuriose taikomi 
agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimai;

Or. fr

Pakeitimas 158
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vietos lygmens mažos apimties gaisrų 
arba kitų stichinių nelaimių prevencijos 
veiklos;

(b) vietos lygmens mažos apimties gaisrų 
arba kitų stichinių nelaimių prevencijos 
veiklos; parama šiai veiklai skiriama tik 
tada, jeigu ji yra suderinama su miškų 
gaisrų prevencijos planais, nustatytais 
vietos ar regionų lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 159
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies c ir d punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) miškų gaisrų, kenkėjų ir ligų stebėsenos 
ir pranešimo apie juos įrangos diegimo ir
gerinimo;

(c) miškų gaisrų rizikos, kenkėjų ir ligų 
numatymo, stebėsenos, taip pat pranešimo 
apie juos įrangos diegimo miškuose ir 
gerinimo;

(d) gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjus bei ligas, katastrofinių 
įvykių ir su klimato kaita susijusių įvykių 
paveikto miško potencialo atkūrimo.

Or. fr
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Pakeitimas 160
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu. Valdoms, 
kurios viršija tam tikrą valstybių narių 
programose nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas 
miškų valdymo planas, kuriame išdėstyti 
prevenciniai tikslai.

Paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys 
veiksmai turi derėti su valstybių narių 
parengtu miškų apsaugos planu.

Or. en

Pakeitimas 161
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Miško plotai, kurie pagal valstybės narės 
parengtą miškų apsaugos planą yra 
priskiriami nuo vidutinės iki didelės gaisro 
rizikos miškų plotams, atitinka su miškų 
gaisrų prevencija susijusios paramos 
skyrimo reikalavimus.

Pagal 22 straipsnio 1 dalies ba punktą
miško plotai, kurie pagal valstybės narės 
parengtą miškų apsaugos planą yra 
priskiriami nuo vidutinės iki didelės gaisro 
rizikos miškų plotams, atitinka su miškų 
gaisrų prevencija susijusios paramos 
skyrimo reikalavimus. Parama pagal 
22 straipsnio 1 dalies c punktą skiriama 
tik tuo atveju, jeigu iš anksto buvo skirta 
parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą. 

Or. fr

Pakeitimas 162
Gaston Franco
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies d punktą 
skiriama su sąlyga, kad kompetentingos 
valstybės narės institucijos oficialiai 
pripažįsta, kad būta stichinės nelaimės ir 
kad dėl šios nelaimės arba įgyvendinus 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtas 
augalų ligos arba kenkėjų išnaikinimo 
arba plitimo sustabdymo priemones buvo 
sunaikinta mažiausiai 30 proc. atitinkamo 
miškų potencialo. Ši procentinė dalis 
nustatoma remiantis trejų arba penkerių 
metų laikotarpio, trukusio iki pat 
nelaimės, vidutiniu miško potencialu, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

3 dalis perkelta į 26 straipsnį.

Pakeitimas 163
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios 
nelaimės arba įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtas augalų 
ligos arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo sunaikinta 
mažiausiai 30 proc. atitinkamo miškų 
potencialo. Ši procentinė dalis nustatoma 
remiantis trejų arba penkerių metų 

3. Parama pagal 1 dalies d punktą skiriama 
su sąlyga, kad kompetentingos valstybės 
narės institucijos oficialiai pripažįsta, kad 
būta stichinės nelaimės ir kad dėl šios 
nelaimės arba įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtas augalų 
ligos arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemones buvo sunaikinta 
mažiausiai 20 proc. atitinkamo miškų 
potencialo. Ši procentinė dalis nustatoma 
remiantis trejų arba penkerių metų 
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laikotarpio, trukusio iki pat nelaimės, 
vidutiniu miško potencialu, neįskaitant 
geriausių ir prasčiausių rezultatų.

laikotarpio, trukusio iki pat nelaimės, 
vidutiniu miško potencialu, neįskaitant 
geriausių ir prasčiausių rezultatų.

Or. en

Pakeitimas 164
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šią priemonę parama neskiriama, 
jei dėl stichinės prarandamos pajamos.

Išbraukta.

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

Or. fr

Pagrindimas

4 dalis perkelta į 26 straipsnį.

Pakeitimas 165
Gaston Franco, Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos, kuriomis didinamas miškų 
ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė 
vertė

Miškų gaisrų ir nelaimių žalos 
atlyginimas ir investicijos, skirtos miškų 
ekosistemų atsparumui ir aplinkosauginei 
vertei didinti

Or. fr
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Pakeitimas 166
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine 
teise reglamentuojamoms ir pusiau 
viešoms įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c ir 
d punktus skiriama privačių ir viešųjų
miškų savininkams pagal šiame 
straipsnyje nustatytas sąlygas.

Or. fr

Pakeitimas 167
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
d punktą skiriama fiziniams asmenims,
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
d punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, 
savivaldybėms, valstybiniams miškams ir 
jų asociacijoms. Parama gali būti skiriama 
ir valstybinius miškus valdančioms 
įstaigoms.

Or. en

Pakeitimas 168
Gaston Franco, Kriton Arsenis
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Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Investicijomis siekiama įgyvendinti 
prisiimtus aplinkos tikslų arba ekosistemų 
funkcijų užtikrinimo įsipareigojimus arba 
įsipareigojimus, kuriais padidinama 
atitinkamos vietovės miškų ir miškingų 
plotų visuomeninė vertė arba didinamas 
ekosistemų klimato kaitos švelninimo 
potencialas, neišskiriant ilgalaikės 
ekonominės naudos.

2. Investicijomis siekiama:

a) gaisrų ir kitų stichinių nelaimių, 
įskaitant kenkėjus bei ligas, katastrofinių 
įvykių ir su klimato kaita susijusių įvykių 
paveikto miško potencialo atkūrimo;
b) įgyvendinti prisiimtus aplinkos tikslų 
arba ekosistemų funkcijų užtikrinimo 
įsipareigojimus arba įsipareigojimus, 
kuriais padidinama atitinkamos vietovės 
miškų ir miškingų plotų visuomeninė vertė 
arba didinamas ekosistemų klimato kaitos 
švelninimo potencialas, neišskiriant 
ilgalaikės ekonominės naudos.

Or. fr

Pakeitimas 169
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Parama pagal 2 dalies a punktą 
skiriama su sąlyga, kad kompetentingos 
valstybės narės institucijos oficialiai 
pripažįsta, kad būta gaivalinės nelaimės ir 
kad dėl šios nelaimės arba įgyvendinus 
pagal Direktyvą 2000/29/EB priimtas 
augalų ligos arba kenkėjų išnaikinimo 
arba plitimo sustabdymo priemones buvo 
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sunaikinta mažiausiai 30 proc. atitinkamo 
miškų potencialo. Ši procentinė dalis 
nustatoma remiantis trejų arba penkerių 
metų laikotarpio, trukusio iki pat 
nelaimės, vidutiniu miško potencialu, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų.

Or. fr

Pakeitimas 170
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Pagal 2 dalies a punktą parama 
neskiriama, jei dėl gaivalinės nelaimės 
prarandamos pajamos. Valstybės narės 
užtikrina, kad dėl šios priemonės ir kitų 
nacionalinių ar Sąjungos paramos 
priemonių arba privačių draudimo 
schemų derinimo žalos atlyginimas 
neviršytų pačios žalos.

Or. fr

Pakeitimas 171
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
e punktą skiriama privačių miškų 
savininkų, savivaldybių bei jų asociacijų ir 
MVĮ investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė. 

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
e punktą skiriama privačių miškų 
savininkų, savivaldybių bei jų asociacijų, 
miškininkystės darbuotojų bei jų 
asociacijų ir MVĮ investicijoms, kuriomis 
didinamas miškininkystės potencialas arba 
kurios yra susijusios su perdirbimu ir 
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Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta Reglamente 
(EEB) Nr. 2019/93, ir Prancūzijos užjūrio 
departamentų teritorijose parama gali būti 
skiriama ir toms įmonėms, kurios nėra 
MVĮ.

prekyba, kuriais sukuriama pridėtinė miško 
produktų vertė. Azorų, Madeiros, Kanarų, 
mažųjų Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose parama gali būti skiriama ir 
toms įmonėms, kurios nėra MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 172
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) gamintojų, kurie yra tokių grupių nariai, 
gamybą ir produkciją priderinti pagal 
rinkos reikalavimus;

(a) gamintojų, kurie yra tokių grupių nariai, 
gamybą ir produkciją priderinti pagal 
rinkos reikalavimus, kartu skatinti naudoti 
vietines ir aplinkai nekenksmingas 
pasėlių rūšis atsižvelgiant į vietovės 
ypatumus;

Or. en

Pakeitimas 173
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima 
žemės ūkio paskirties žemėje atlikti 
veiksmus pagal vieną ar kelis agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimus. 
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba į grupes susibūrusiems ūkininkams ir 
kitiems žemės valdytojams, taikantiems 
tokius ūkininkavimo būdus ir 
aplinkosaugos vadybos priemones, kuriais 
integruotai atsižvelgiama į agrarinės 
aplinkosaugos uždavinius. Pirmenybė 
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aplinkos tikslų, agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato išmokos gali būti skiriamos ir 
kitiems žemės valdytojams arba jų 
grupėms.

teikiama perėjimui prie ekologinio 
ūkininkavimo ir kitų žemės ūkio ir 
ekologinių gamybos sistemų. Klimato 
schemomis siekiama gerinti visos žemės 
ūkio valdos arba ūkio sistemos šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo 
veiksmingumą. Tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai siekiama aplinkos tikslų, 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokos 
gali būti skiriamos ir kitiems žemės 
valdytojams arba jų grupėms. Valstybės 
narės turėtų teikti pirmenybę esamoms 
agrarinės aplinkosaugos priemonėms, 
kurios, kaip įsitikinta, labai veiksmingos 
aplinkos apsaugos atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 174
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas. Jei 
įrodoma, kad nauda aplinkai nemažės, 
valstybės narės kaimo plėtros programose 
gali nustatyti ir trumpesnį laikotarpį 
konkrečių tipų įsipareigojimams vykdyti.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis ūkininkų nenori įsipareigoti taikyti tam tikrų penkerių metų laikotarpio priemonių, 
todėl gali sumažėti nauda aplinkai. Įsipareigoti vieniems metams gali būti leidžiama, jei 
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valstybė narė gali įrodyti, kad nesumažės nauda aplinkai arba klimatui. Tokius 
įsipareigojimus būtų galima prisiimti, pvz., dėl ūkininkavimo nenaudojant pesticidų 
(purškimas dauguma pesticidų veiksmingas tik tais pačiais metais ir būtų neveiksmingas 
kovoti su kenkėjais kitais metais).

Pakeitimas 175
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį arba trumpesnį laikotarpį 
konkrečių tipų įsipareigojimams įvykdyti, 
pvz., numatydamos, kad pasibaigus 
pirminiam laikotarpiui, jis bus kasmet 
pratęsiamas. Valstybės narės gali nustatyti 
neterminuotą laikotarpį, jei 
įsipareigojimai įrašomi į nacionaliniame 
žemės registre užregistruotinus būsimo 
žemės naudojimo servitutus.

Or. en

Pakeitimas 176
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 

5. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi programoje nurodytą laikotarpį, 
nustatytą užtikrinant didžiausią 
lankstumą paramos laikotarpio atžvilgiu. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
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įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį laikotarpį konkrečių tipų 
įsipareigojimams įvykdyti, pvz., 
numatydamos, kad pasibaigus pirminiam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

Or. en

Pakeitimas 177
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Išmoka už 
nuolatinius įsipareigojimus gali būti 
mokama kaip vienkartinė išmoka, 
apimanti visą kompensaciją. Tokiu atveju 
įsipareigojimus būtina įrašyti kaip būsimo 
žemės naudojimo servitutus ir 
užregistruoti nacionaliniame žemės 
registre.

Or. en

Pakeitimas 178
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kuriems taikoma
ekologinio ūkininkavimo priemonė.

Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos neskiriamos perėjimui prie 
ekologinio ūkininkavimo priemonės arba 
jai išlaikyti.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal agrarinės aplinkosaugos priemonę ūkininkas gali gauti finansavimą, pvz., tradiciniams 
biotopams arba platesnėms buferinėms zonoms sudaryti ir išlaikyti. Šią galimybę reikėtų 
išlaikyti.

Pakeitimas 179
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Parama gali būti skiriama žemės ūkio 
genetinių išteklių išsaugojimo veiksmams, 
kuriems netaikomos 1–8 dalių nuostatos.

9. Parama skiriama žemės ūkio genetinių 
išteklių išsaugojimo ir tausaus naudojimo 
veiksmams, kuriems netaikomos 1–8 dalių 
nuostatos. Šią priemonę privaloma įtraukti 
į kaimo plėtros programas.

Or. en

Pakeitimas 180
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama už 
naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarą 
ūkininkams arba jų grupėms, kurie 
savanoriškai įsipareigoja taikyti ekologinio 
ūkininkavimo praktiką ir metodus, kaip 
nurodyta Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 834/2007, arba juos išlaikyti.

1. Parama pagal šią priemonę skiriama už 
naudojamų žemės ūkio naudmenų hektarą 
ūkininkams arba jų grupėms, kurie 
savanoriškai įsipareigoja taikyti ekologinio 
ūkininkavimo praktiką ir metodus, kaip 
nurodyta Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 834/2007, arba juos išlaikyti. Šią 
priemonę privaloma įtraukti į kaimo 
plėtros programas.

Or. en
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Pakeitimas 181
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. Jei 
parama skiriama ekologiniam 
ūkininkavimui išlaikyti, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti, kad pasibaigus pradiniam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi bent vienus metus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti perėjimą prie visiškai pertvarkyto ekologinio ūkininkavimo, būtų 
patogiau ir paprasčiau pasiūlyti ūkininkui įsipareigoti vieniems metams, taip pat įsipareigoti 
tęsti ekologinę gamybą. Dėl pradinių ekologinės gamybos sąnaudų ūkininkams bus 
nenaudinga grįžti nuo ekologinio prie įprastinio ūkininkavimo, ir atvirkščiai. Ilgalaikį 
ekologinį ūkininkavimą galima užtikrinti geriau, jei ūkininkas dalyvauja sertifikavimo 
schemoje.

Pakeitimas 182
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. Jei 
parama skiriama ekologiniam 
ūkininkavimui išlaikyti, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti, kad pasibaigus pradiniam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Valstybės narės sukuria mechanizmą, 
kuriuo ūkininkai skatinami taikyti tolesnę 
priemonę po 2020 m., kad būtų skatinama 
naudoti šią priemonę ir po 2015 m. Jei 
parama skiriama ekologiniam 
ūkininkavimui išlaikyti, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti, kad pasibaigus pradiniam 
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laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

Or. en

Pakeitimas 183
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. Jei 
parama skiriama ekologiniam 
ūkininkavimui išlaikyti, valstybės narės 
savo kaimo plėtros programose gali 
numatyti, kad pasibaigus pradiniam 
laikotarpiui, jis bus kasmet pratęsiamas.

3. Įsipareigojimai pagal šią priemonę 
vykdomi penkerius–septynerius metus. 
Tačiau, jei būtina, kad būtų pasiekta arba 
išlaikyta norima nauda aplinkai, valstybės 
narės savo kaimo plėtros programose gali 
nustatyti ilgesnį arba trumpesnį 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 184
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
kasmet už naudojamų žemės ūkio 
naudmenų hektarą arba už miško hektarą 
siekiant kompensuoti dėl sunkumų, 
atitinkamose vietovėse susijusių su 
direktyvų 92/43/EEB, 2009/147/EB 
ir 2000/60/EB įgyvendinimu, paramos 
gavėjų patirtas sąnaudas ir prarastas 
pajamas.

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
kasmet už naudojamų žemės ūkio 
naudmenų hektarą arba už miško hektarą 
siekiant kompensuoti dėl sunkumų, 
atitinkamose vietovėse susijusių su 
direktyvų 92/43/EEB, 2009/147/EB 
ir 2000/60/EB įgyvendinimu, paramos 
gavėjų patirtas sąnaudas ir prarastas 
pajamas. Parama už nuolatinius 
reikalavimus gali būti skiriama kaip 
vienkartinė išmoka už naudojamų žemės 
ūkio naudmenų arba miško hektarą, 
apimanti visą kompensaciją. Tokiu atveju 
reikalavimus būtina įrašyti kaip būsimo 
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žemės naudojimo servitutus ir 
užregistruoti nacionaliniame žemės 
registre. Tinkamai pagrįstais atvejais 
parama gali būti skiriama remiantis kito 
vieneto nei hektaro, pvz., vagos kilometro, 
sąnaudomis.
Parama taip pat gali būti skiriama 
materialiosioms ir (arba) 
nematerialiosioms investicijoms, kurios 
nėra pelningos ir yra būtinos, kad būtų 
galima laikytis su 
direktyvomis 2009/147/EB, 92/43/EEB 
ir 2000/60/EB susijusių reikalavimų.

Or. en

Pakeitimas 185
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kuriais nustatoma esminių žemės 
naudojimo būdų pakeitimų ir (arba) didelių
ūkininkavimo praktikos apribojimų, ir dėl 
to prarandama daug pajamų.

(d) kuriais nustatoma privalomų žemės 
naudojimo būdų pakeitimų ir (arba) 
ūkininkavimo praktikos apribojimų, ir dėl 
to prarandama daug pajamų.

Or. en

Pakeitimas 186
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pagal Direktyvą 2000/60/EB į upės 
baseino valdymo planus įtraukta žemės 
ūkio paskirties žemė.

(c) pagal Direktyvą 2000/60/EB į upės 
baseino valdymo planus įtraukta žemės 
ūkio paskirties ir miško žemė.
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Or. en

Pakeitimas 187
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės užtikrina atskirus 
finansinius biudžetus „Natura 2000“ 
žemės ūkio paskirties žemei, 
„Natura 2000“ miško žemei ir pagal 
Direktyvą 2000/60/EB į upės baseino 
valdymo planus įtrauktai žemės ūkio 
paskirties žemei.

Or. en

Pakeitimas 188
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m. 
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, 
kurios 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu atitiko paramos skyrimo pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
36 straipsnio a punkto ii papunktį 
reikalavimus, tačiau po 46 straipsnio 
3 dalyje nurodyto ribų nustatymo jų 
nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2014 m., kuriais mokama 
80 proc. 2013 m. mokėtos išmokos, iki 
2017 m., kuriais mokama 20 proc. tos 
išmokos.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 189
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 proc. jų 
naudojamų žemės ūkio naudmenų atitinka 
bent vieną II priede pateiktą kriterijų, 
atsižvelgiant į nurodytą ribinę vertę, arba 
šiuo metu valstybės narės lygmeniu 
taikomos rodiklių sistemos susietuosius 
biofizinius kriterijus. Atitiktis šiai sąlygai 
patvirtinama LAU 2 arba žemesniu, pvz., 
apylinkių, lygiu.

Or. en

Pakeitimas 190
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 191
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Gyvūnų gerovės išmokos pagal šią 
priemonę skiriamos ūkininkams, kurie 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis gyvūnų gerovės 
įsipareigojimus, viršijančius esamas teisės 
nuostatas. Šią priemonę privaloma 
įtraukti į kaimo plėtros programas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, pateiktas remiantis pranešėjos pateiktu 61 pakeitimu.

Pakeitimas 192
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 193
Kriton Arsenis

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 194
Kriton Arsenis

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 195
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 196
Karin Kadenbach

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) tiekimo grandinės dalyvių 
bendradarbiavimu, siekiant propaguoti 
gyvūnų gerovei palankias gamybos 
sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Bendradarbiavimo priemonė puikiai tinka naudoti siekiant įtraukti gyvūnų gerovę į maisto 
grandinę, nes įtraukiami įvairūs dalyviai, taigi, taip pat prisidedama prie tvarios 
gyvulininkystės plėtros.

Pakeitimas 197
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 198
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 199
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) tiesiogiai ūkininkams arba 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;

Or. en

Pakeitimas 200
Kārlis Šadurskis

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 

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

savininkams išmokamos ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl gyvūnų ar augalų ligų 
arba su aplinka susijusio įvykio, 
kompensacijos;

Or. en

Pakeitimas 201
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 202
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 203
Kārlis Šadurskis
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Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 204
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai šiame reglamente numatytų 
rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo 
laikotarpio vidurio peržiūrą ir prireikus 
pasiūlo tinkamas gerinimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 205
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas Pasėlių, gyvūnų, augalų ir miškų
draudimas

Or. fr

Pakeitimas 206
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 37 straipsnio 1 dalies a punktą 
miškininkystės srityje parama teikiama tik 
draudimo įmokoms, apimančioms 
nuostolius, kuriuos sukelia nepalankios 
klimato sąlygos ir gaisrai.

Or. fr

Pakeitimas 207
Satu Hassi

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Dėl gyvūnų ligų patirtų nuotolių 
finansinė kompensacija gali būti skiriama 
tik ligų, nurodytų gyvūnų ligų sąraše, kurį 
sudarė Pasaulinė gyvūnų sveikatos 
organizacija ir (arba) kuris nustatytas 
Tarybos sprendimo 90/424/EEB priede, 
nepasireiškiančių dėl tokių netvarių 
sistemų, kaip pramoninis ūkininkavimas 
ir monokultūros ūkiai, atveju.

Or. en
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Pakeitimas 208
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 209
Corinne Lepage

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) galimybę vietos veiksmų grupėms 
atlikti tyrimus ir suaktyvinti teritoriją, 
siekiant teikti paraiškas dėl naujų 
teritorijų pagal programą LEADER.

Or. fr

Pakeitimas 210
Satu Hassi
Åsa Westlund

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

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

(a) nekilnojamojo turto statybos, įsigijimo, 
įskaitant išperkamąją nuomą, ir gerinimo 
išlaidos, pirmenybę teikiant taupiajai ir 
klimatui nekenksmingai įrangai;

Or. en

Pakeitimas 211
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant 
programinę įrangą, pirkimo arba 
išperkamosios nuomos išlaidos, 
neviršijančios to turto rinkos vertės, 
pirmenybę teikiant taupiajai ir klimatui 
nekenksmingai įrangai;

Or. en

Pakeitimas 212
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis sumažinamas 
ne mažiau kaip 15 proc., palyginti su 
anksčiau sunaudojamu kiekiu, arba kurias 
taikant vanduo naudojamas pakartotinai. 
Nukrypstant nuo pirmesnės nuostatos, 
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vėliau, investicijos į naujus drėkinimo 
įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

valstybėse narėse, kurios įstojo į Sąjungą 
2004 m. ir vėliau, investicijos į naujus 
drėkinimo įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

Or. en

Pakeitimas 213
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIP tinklas sukuriamas pagal 
51 straipsnio 1 dalį siekiant paremti 
61 straipsnyje nurodytą EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje. Juo suteikiamos 
galimybės jungtis veiklos grupėms, 
konsultavimo paslaugų tiekėjams ir
mokslininkams.

1. EIP tinklas sukuriamas pagal 
51 straipsnio 1 dalį siekiant paremti 
61 straipsnyje nurodytą EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje. Juo suteikiamos 
galimybės jungtis veiklos grupėms, 
konsultavimo paslaugų tiekėjams, 
nevyriausybinėms organizacijoms, 
mokslininkams ir komercinėms 
organizacijoms.

Or. en

Pakeitimas 214
Satu Hassi
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIP tinklas sukuriamas pagal 
51 straipsnio 1 dalį siekiant paremti 
61 straipsnyje nurodytą EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje. Juo suteikiamos 
galimybės jungtis veiklos grupėms, 
konsultavimo paslaugų tiekėjams ir 

1. EIP tinklas sukuriamas pagal 
51 straipsnio 1 dalį siekiant paremti 
61 straipsnyje nurodytą EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje. Juo suteikiamos 
galimybės jungtis veiklos grupėms, 
konsultavimo paslaugų tiekėjams, 
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mokslininkams. nevyriausybinėms organizacijoms ir 
mokslininkams.

Or. en

Pakeitimas 215
João Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) informuoti plačiąją visuomenę ir 
potencialius paramos gavėjus apie kaimo 
plėtros politiką;

(c) informuoti plačiąją visuomenę ir 
potencialius paramos gavėjus apie kaimo 
plėtros politiką ir finansavimo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 216
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatina efektyviai išteklius naudojantį, 
našų, netaršų, klimatui palankų ir atsparų 
žemės ūkio sektorių, tausojantį 
pagrindinius gamtos išteklius, nuo kurių 
priklauso ūkininkavimas;

(a) skatina efektyviai išteklius naudojantį ir 
energiją taupantį, našų, netaršų, klimatui 
palankų ir atsparų žemės ūkio sektorių, 
tausojantį pagrindinius gamtos išteklius, 
nuo kurių priklauso ūkininkavimas;

Or. en

Pakeitimas 217
Karin Kadenbach

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

(a) skatina efektyviai išteklius naudojantį, 
našų, netaršų, klimatui palankų ir atsparų 
žemės ūkio sektorių, tausojantį 
pagrindinius gamtos išteklius, nuo kurių 
priklauso ūkininkavimas;

(a) skatina efektyviai išteklius naudojantį, 
našų, netaršų, gyvūnų gerovės 
reikalavimus atitinkantį, klimatui palankų 
ir atsparų žemės ūkio sektorių, tausojantį 
pagrindinius gamtos išteklius, nuo kurių 
priklauso ūkininkavimas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant gerinti gyvūnų gerovę kaip dalį tvaraus žemės ūkio pagal Tvaraus vystymosi 
strategiją, labai svarbu įgyvendinti inovacijų partnerystę.

Pakeitimas 218
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skatina efektyviai išteklius naudojantį, 
našų, netaršų, klimatui palankų ir atsparų 
žemės ūkio sektorių, tausojantį 
pagrindinius gamtos išteklius, nuo kurių 
priklauso ūkininkavimas;

(a) skatina efektyviai išteklius naudojantį, 
našų, netaršų, klimatui palankų ir atsparų 
žemės ūkio ir miškininkystės sektorių, 
tausojantį pagrindinius gamtos išteklius, 
nuo kurių priklauso ūkininkavimas;

Or. en

Pakeitimas 219
Satu Hassi
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tobulina procesus, kuriais siekiama 
išsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato 

(c) daug dėmesio skiria procesų, kuriais 
siekiama išsaugoti aplinką, propaguoti 
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kaitos ir ją sušvelninti; žemės ūkio ir ekologinės gamybos 
sistemas bei mažų sąnaudų žemės ūkio 
veiklą, prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
sušvelninti, tobulinimui;

Or. en

Pakeitimas 220
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tobulina procesus, kuriais siekiama 
išsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato 
kaitos ir ją sušvelninti;

(c) tobulina procesus, kuriais siekiama 
išsaugoti aplinką, prisitaikyti prie klimato 
kaitos ir ją sušvelninti, kartu saugo 
gyvūnų gerovę; 

Or. en

Pagrindimas

Sutarties 13 straipsnyje nurodyta, kad priimdama žemės ūkio politiką ES turi visapusiškai 
atsižvelgti į gyvūnų gerovę; ES turėtų užtikrinti, kad novatoriškos partnerystės veikla neturėtų 
neigiamos įtakos maistinių gyvūnų gerovei ir šia veikla gerovė būtų skatinama.

Pakeitimas 221
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) pažangiausias mokslinių tyrimų žinias 
ir technologijas padaro prieinamas 
ūkininkams, įmonėms ir konsultacinėms 
tarnyboms.

(d) pažangiausias mokslinių tyrimų žinias 
ir technologijas padaro prieinamas 
ūkininkams, miškų valdytojams, 
bitininkams, įmonėms ir konsultacinėms 
tarnyboms.

Or. en



AM\902455LT.doc 75/78 PE489.555v01-00

LT

Pakeitimas 222
Britta Reimers

Pasiūlymas dėl reglamento
62 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIP veiklos grupės yra EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje dalis. Šias 
veiklos grupes sudaro tokie žemės ūkio ir 
maisto sektoriuje vykdantys veiklą 
suinteresuotieji subjektai, kaip ūkininkai, 
mokslininkai, konsultantai ir įmonės.

1. EIP veiklos grupės yra EIP žemės ūkio 
ir miškininkystės našumo ir tvarumo 
srityje dalis. Šias veiklos grupes sudaro 
tokie žemės ūkio ir maisto sektoriuje 
vykdantys veiklą suinteresuotieji subjektai, 
kaip ūkininkai, mokslininkai, konsultantai 
ir įmonės.

Or. en

Pakeitimas 223
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne mažiau kaip 5 proc. viso kaimo 
plėtros programai skiriamo EŽŪFKP 
įnašo skiriama LEADER programai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 224
Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne mažiau kaip 5 proc. viso kaimo 
plėtros programai skiriamo EŽŪFKP įnašo 

5. Ne mažiau kaip 10 proc. viso kaimo 
plėtros programai skiriamo EŽŪFKP įnašo 
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skiriama LEADER programai. skiriama LEADER programai.

Or. fr

Pakeitimas 225
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Ne mažiau kaip 50 proc. viso kaimo 
plėtros programai skiriamo EŽŪFKP 
įnašo naudojama priemonėms pagal 4 ir 
5 prioritetus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant toliau didinti teigiamą programos poveikį klimato kaitos švelninimui ir biologinės 
įvairovės apsaugai bei atkūrimui, daugiau išteklių būtų galima skirti priemonėms, kuriomis 
siekiama šių tikslų. Reikalavimą reikėtų susieti su 4 ir 5 prioritetais, kurių tikslas –
ekosistemų atkūrimas ir efektyvus išteklių naudojimas. Šiuo pakeitimu išplėsta taikymo sritis –
ji apims visas pagal šiuos prioritetus numatytas priemones, pvz., investicijas ir projektus.

Pakeitimas 226
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

66 straipsnis Išbraukta.

Veiksmų, kuriais iš esmės prisidedama 
prie inovacijų diegimo, finansavimas
Lėšos, pervestos EŽŪFKP taikant
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
7 straipsnio 2 dalį, skiriamos veiksmams, 
kuriais iš esmės padedama diegti 
inovacijas, svarbias žemės ūkio našumui 
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ir tvarumui, taip pat klimato kaitos 
švelninimui arba prisitaikymui.

Or. en

Pakeitimas 227
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 dalies lentelės pirmo stulpelio ketvirta eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 kaimo plėtros prioritetas: skatinti maisto 
grandinės organizavimą ir rizikos valdymą
žemės ūkyje

3 kaimo plėtros prioritetas: skatinti maisto 
grandinės organizavimą žemės ūkyje

Or. en

Pakeitimas 228
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 3 skirsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis. Žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės schemos
32–33 straipsniai. Išmokos už vietoves, 
kuriose esama gamtinių ar kitokių 
specifinių kliūčių

17 straipsnis. Žemės ūkio ir maisto 
produktų kokybės schemos
32–33 straipsniai. Išmokos už vietoves, 
kuriose esama gamtinių ar kitokių 
specifinių kliūčių

34 straipsnis. Gyvūnų gerovė

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai, gaminantys užtikrindami tinkamą gerovę, atsižvelgia į rinkos reikalavimus, todėl 
už jų produktus gali būti mokama aukšta kaina ir kartu didinamas jų konkurencingumas. Juos 
reikia skatinti pradėti taikyti tokias gamybos sistemas.
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