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Pakeitimas 1
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant maisto saugumą, biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis bei taip pat 
skatintų sanglaudą;

1. mano, kad didėjant susirūpinimui dėl 
aprūpinimo maistu saugumo tiek Europos 
Sąjungoje, tiek visame pasaulyje, vykstant 
globalizacijai ir maisto kainoms vis kylant
Europai ir jos regionams būtina nauja ir 
stipri BŽŪP, kuri paskatintų subalansuotą, 
tvarų vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje 
pagerintų konkurencingumą, būtų labiau 
nukreipta į rinką, bet kartu apsaugotų 
žemės ūkio gamybą visoje Europos 
Sąjungoje bei atsižvelgtų į viešąsias 
gėrybes, įskaitant apsirūpinimo maistu
saugumą, biologinės įvairovės ir 
dirvožemio išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis, bei taip pat 
skatintų sanglaudą, BŽŪP turėtų tapti 
tvaresnė, labiau subalansuota, tikslingiau 
orientuota, paprastesnė, veiksmingesnė, 
geriau pateisinti Europos Sąjungos 
piliečių poreikius ir lūkesčius;

Or. lt

Pakeitimas 2
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
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įskaitant maisto saugumą, biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis bei taip pat 
skatintų sanglaudą;

įskaitant apsirūpinimo maistu saugumą, 
biologinės įvairovės išsaugojimą, tinkamą 
vandens išteklių ir miškų valdymą, tvarų 
vystimąsi, pagrįstą švietimu ir žiniomis, bei 
taip pat skatintų sanglaudą, kartu 
užtikrinant geresnį sanglaudos politikos ir 
bendrosios žemės ūkio politikos 
koordinavimą ir derėjimą, visų pirma 
sukuriant bendrą strateginę Europos 
Sąjungos fondų programą;

Or. pt

Pakeitimas 3
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant maisto saugumą, biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis bei taip pat 
skatintų sanglaudą;

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą ir atsižvelgtų į viešąsias 
gėrybes, įskaitant apsirūpinimo maistu
saugumą, biologinės įvairovės išsaugojimą,
paramą nedideliems ekologinės 
žemdirbystės ūkiams, gyvūnų gerovę, 
tvarų vandens išteklių ir miškų valdymą, 
taip pat skatintų sanglaudą ir geresnį 
žemės ūkio profesijų reikšmės 
pripažinimą visuomenėje;

Or. de

Pakeitimas 4
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant maisto saugumą, biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis bei taip pat 
skatintų sanglaudą;

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką, užtikrintų tinkamas pajamas 
ūkininkams ir aukštos kokybės maisto 
produktų tiekimą vartotojams bei 
atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, įskaitant 
apsirūpinimo maistu saugumą, biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis, bei taip pat 
skatintų sanglaudą;

Or. fr

Pakeitimas 5
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant maisto saugumą, biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis bei taip pat 
skatintų sanglaudą;

1. mano, kad Europai ir jos regionams, 
ypač atokiausiems jos regionams, būtina 
nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant apsirūpinimo maistu saugumą, 
biologinės įvairovės išsaugojimą, tinkamą 
vandens išteklių ir miškų valdymą, tvarų 
vystimąsi, pagrįstą švietimu ir žiniomis, bei 
taip pat skatintų sanglaudą;

Or. fr
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Pakeitimas 6
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant maisto saugumą, biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis bei taip pat 
skatintų sanglaudą;

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant apsirūpinimo maistu saugumą, 
klimato apsaugą, biologinės įvairovės 
išsaugojimą, tinkamą vandens išteklių ir 
miškų valdymą, tvarų vystimąsi, pagrįstą 
švietimu ir žiniomis, bei taip pat skatintų 
sanglaudą; taip pat ragina užtikrinti, kad 
BŽŪP išlaidos būtų aiškios ir 
suprantamos visiems piliečiams;

Or. de

Pakeitimas 7
Heide Rühle

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje 
pagerintų konkurencingumą, būtų labiau 
nukreipta į rinką bei atsižvelgtų į viešąsias 
gėrybes, įskaitant maisto saugumą, 
biologinės įvairovės išsaugojimą, tinkamą
vandens išteklių ir miškų valdymą, tvarų 
vystimąsi, pagrįstą švietimu ir žiniomis bei 
taip pat skatintų sanglaudą;

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
perspektyvų žemės ūkio vystymąsi ir 
atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, ypač
apsirūpinimo maistu saugumą, maisto 
kokybę, biologinės įvairovės išsaugojimą, 
tausų vandens išteklių, žemės ir miškų 
valdymą, tvarų vystimąsi, pagrįstą švietimu 
ir žiniomis, bei taip pat skatintų sanglaudą;

Or. de
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Pakeitimas 8
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant maisto saugumą, biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis bei taip pat 
skatintų sanglaudą;

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant apsirūpinimo maistu saugumą, 
biologinės įvairovės išsaugojimą, tinkamą 
vandens išteklių ir miškų valdymą, tvarų 
vystimąsi, pagrįstą švietimu, žiniomis ir 
inovacijomis, bei taip pat skatintų 
sanglaudą ir subalansuotą teritorinę 
plėtrą, užtikrinant žemės ūkio veiklą 
visuose ES regionuose;

Or. pt

Pakeitimas 9
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant maisto saugumą, biologinės 
įvairovės išsaugojimą, tinkamą vandens 
išteklių ir miškų valdymą, tvarų vystimąsi, 
pagrįstą švietimu ir žiniomis bei taip pat
skatintų sanglaudą;

1. mano, kad Europai ir jos regionams 
būtina nauja ir stipri BŽŪP, kuri paskatintų 
vystymąsi ir tarptautinėje rinkoje pagerintų 
konkurencingumą, būtų labiau nukreipta į 
rinką bei atsižvelgtų į viešąsias gėrybes, 
įskaitant apsirūpinimo maistu saugumą, 
biologinės įvairovės išsaugojimą, tinkamą 
vandens išteklių ir miškų valdymą, tvarų 
vystimąsi, pagrįstą švietimu ir žiniomis, bei 
taip pat skatintų sanglaudą; pabrėžia, jog 
būtina užtikrinti aplinkos apsaugos ir 
kaimo plėtros nuostatų pusiausvyrą; 

Or. en
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Pakeitimas 10
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad vienas 
svarbiausių BŽŪP reformos uždavinių 
turėtų būti jos supaprastinimas, tačiau dėl 
to ji neturi būti mažiau veiksminga; tik 
tuomet BŽŪP bus geriau suprantama 
ūkininkams ir visiems piliečiams; be to, 
reikia tiksliau apibrėžti abiejų ramsčių 
funkcijas;

Or. pl

Pakeitimas 11
Heide Rühle

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, jog svarbu išaiškinti, kad kaimo 
plėtros skatinimo priemonių tikslas 
plačiąja prasme – gerinti kaimo regionų 
ekonominę, socialinę ir infrastruktūros 
padėtį ir jos nėra skirtos tik atskiriems 
sektoriams;

Or. de

Pakeitimas 12
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)



AM\862069LT.doc 9/43 PE462.564v01-00

LT

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad skiriant BŽŪP paramą ir 
taikant šią politiką nepalankioje padėtyje 
esančiuose regionuose reikėtų ir toliau 
atsižvelgti į šių regionų ypatumus, kaip 
pripažįstama Sutartyse ir įtvirtinta 
galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose;

Or. pt

Pakeitimas 13
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad sanglaudos politika ir 
nauja bei stipri BŽŪP padės išlaisvinti 
kaimo regionų ekonominį potencialą ir 
kurti saugias darbo vietas, o tai užtikrins 
tvarų šių regionų vystymąsi;

Or. ro

Pakeitimas 14
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad atsižvelgiant į naujus 
iššūkius, su kuriais susiduria BŽŪP, ir 
atsižvelgiant į tai, jog būtina įgyvendinti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus ir su 
naujomis valstybėmis narėmis derybose 
dėl stojimo pasiektus susitarimus, 
rengiant kitą finansinę perspektyvą reikia 
nustatyti tokį Bendrijos BŽŪP biudžetą, 
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kad būtų užtikrintas šių uždavinių 
įgyvendinimas;

Or. pl

Pakeitimas 15
Heide Rühle

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, jog kaimo plėtros skatinimui 
skirtą finansavimą reikėtų geriau 
koordinuoti su regionine politika; ragina 
parengti integruotą vietos paslaugų, rinkų 
ir užimtumo galimybių strategiją;
atsižvelgdamas į tai, ragina įtraukti vietos 
veikėjus, stiprinti partnerystę ir gerinti 
daugiapakopio valdymo sistemą; yra 
įsitikinęs, kad tai padėtų supaprastinti ir 
sumažinti administracinę naštą;

Or. de

Pakeitimas 16
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad siekiant užtikrinti gamybos 
sistemų, gamybos šakų ir vietovių, kurios 
labiausiai nukentėjo dėl struktūrinių 
sunkumų ir (arba) rinkos bei politinių 
sąlygų, tvarumą, būtina garantuoti tam 
tikrą tiesioginių išmokų taikymo 
valstybėse narėse lankstumą;

Or. pt
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Pakeitimas 17
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. mano, kad bendroji žemės ūkio 
politika ir sanglaudos politika ir po 
2013 m. turi išlikti svarbiausios ES 
politikos sritys, taip pat ir sudarant 
biudžetą;

Or. pl

Pakeitimas 18
Heide Rühle

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. pažymi, kad stiprios vietos ir regionų 
savivaldos administracijos gali užtikrinti 
sėkmingą vietos pilietinės visuomenės 
dalyvavimą taikydamos LEADER metodą;
pažymi, kad visose Europos Sąjungos 
valstybėse narėse vietos lygmuo yra 
pirmasis valstybės valdymo lygmuo, su 
kuriuo susiduria piliečiai, taigi ragina 
įgyvendinant kaimo plėtros politiką 
numatyti priemones, kurios stiprintų 
miestų ir kaimų savivaldybių ir kitų 
atsakingų regioninių įstaigų gebėjimą 
aktyviai prisidėti skatinant vystymąsi 
vietos ir regioniniu lygmeniu;

Or. de
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Pakeitimas 19
Heide Rühle

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti 
tiesioginių išmokų schemą, siekiant ir 
toliau užtikrinti konkurencingumą, 
ekonomikos stabilumą, tinkamas ūkių 
pajamas ir tvarų ES ūkių sektoriaus 
vystymąsi bei ES maisto ir aplinkosaugos 
saugumą, taip užtikrinant, kad kitos 
politikos šakos ir strategijos, įskaitant 
strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje 
ES būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 20
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
užimtumo skatinimą, tinkamas ūkių 
pajamas ir tvarų ES ūkių sektoriaus 
vystymąsi bei ES apsirūpinimo maistu ir 
aplinkos saugumą, taip užtikrinant, kad 
kitos politikos šakos ir strategijos, įskaitant 
strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
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būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą; pritaria, 
kad priemonės būtų pasirenkamos 
lanksčiai ir sąžiningai, kartu atsižvelgiant 
į skirtingus įmonių tipus ir geografinius 
ypatumus, su kuriais kiekvienoje 
valstybėje narėje arba kiekviename 
regione susiduria žemės ūkio įmonės;

Or. it

Pakeitimas 21
Riikka Manner

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje 
ES būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
regionų konkurencingumą ir ypač 
galimybes gyventi menkai 
apgyvendintuose žemės ūkio regionuose, 
ekonomikos stabilumą, tinkamas ūkių 
pajamas ir tvarų ES ūkių sektoriaus 
vystymąsi bei ES apsirūpinimo maistu ir 
aplinkos saugumą, taip užtikrinant, kad 
kitos politikos šakos ir strategijos, įskaitant 
strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos, taip pat ir kaimo 
vietovėse;

Or. fi
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Pakeitimas 22
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES apsirūpinimo 
maistu ir aplinkos saugumą, taip 
užtikrinant, kad kitos politikos šakos ir 
strategijos, įskaitant strategiją Europa 
2020, galėtų būti tinkamai įgyvendintos; 
todėl mano, kad būtina nustatyti 
objektyvius ir skaidrius kriterijus, siekiant 
užtikrinti, kad visoje ES teikiant paramą
pagal tiesioginių išmokų schemą būtų 
užtikrinta didesnė valstybių narių ir 
ūkininkų lygybė, ir skirstant šias lėšas
atisakyti ankstesnių bei šiuo metu 
naudojamų kriterijų;

Or. pt

Pakeitimas 23
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES apsirūpinimo 
maistu ir aplinkos saugumą, taip 
užtikrinant, kad kitos politikos šakos ir 
strategijos, įskaitant strategiją 
Europa 2020, galėtų būti tinkamai 
įgyvendintos; todėl mano, kad būtina 



AM\862069LT.doc 15/43 PE462.564v01-00

LT

kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

nustatyti objektyvius ir skaidrius kriterijus, 
siekiant užtikrinti, kad visoje ES būtų 
palaikomas tinkamas tiesioginės paramos 
lygis, ir atisakyti šiuo metu naudojamų 
kriterijų, skirtų finansavimui pagal 
tiesioginių išmokų schemą; pabrėžia, jog 
svarbu, kad lėšų paskirstymo sistema ir 
tiesioginėms išmokoms taikomi kriterijai 
atitiktų ūkininkų poreikius;

Or. en

Pakeitimas 24
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES apsirūpinimo 
maistu ir aplinkos saugumą, taip 
užtikrinant, kad kitos politikos šakos ir 
strategijos, įskaitant strategiją 
Europa 2020, galėtų būti tinkamai 
įgyvendintos; todėl mano, kad būtina 
nustatyti objektyvius ir skaidrius kriterijus, 
siekiant užtikrinti, kad visoje ES būtų 
palaikomas tinkamas, tolygus ir 
subalansuotas tiesioginės paramos lygis, 
kuris mažintų neatitikimus tarp naujųjų ir 
senbuvių ES valstybių narių, ir atisakyti 
šiuo metu naudojamų neefektyvių kriterijų, 
skirtų finansavimui pagal tiesioginių 
išmokų schemą;

Or. lt
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Pakeitimas 25
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti 
tiesioginių išmokų schemą, siekiant ir 
toliau užtikrinti konkurencingumą, 
ekonomikos stabilumą, tinkamas ūkių 
pajamas ir tvarų ES ūkių sektoriaus 
vystymąsi bei ES maisto ir aplinkosaugos
saugumą, taip užtikrinant, kad kitos 
politikos šakos ir strategijos, įskaitant 
strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

2. mano, kad tiesioginių išmokų schema 
yra būtina siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ir subalansuotas ūkių pajamas ir 
tvarų ES ūkių sektoriaus vystymąsi bei ES 
apsirūpinimo maistu ir aplinkos saugumą, 
taip pat gebėjimus įveikti klimato kaitos 
iššūkius, taip užtikrinant, kad kitos 
politikos šakos ir strategijos, įskaitant 
strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius, skaidrius ir 
supaprastintus kriterijus, siekiant 
užtikrinti, kad visoje ES būtų palaikomas 
tinkamas tiesioginės paramos lygis, ir 
atisakyti šiuo metu naudojamų kriterijų, 
skirtų finansavimui pagal tiesioginių 
išmokų schemą;

Or. ro

Pakeitimas 26
Seán Kelly

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES apsirūpinimo 
maistu ir aplinkos saugumą, taip 
užtikrinant, kad kitos politikos šakos ir 
strategijos, įskaitant strategiją 
Europa 2020, galėtų būti tinkamai 
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būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje 
ES būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

įgyvendintos; todėl pritaria, kad skirstant 
BŽŪP lėšas valstybėms narėms būtų 
laikomasi pragmatinio požiūrio, kaip 
rekomendavo Komisija, kuris leistų 
išvengti didelių sutrikimų ir užtikrinti, kad 
visoje ES būtų palaikomas tinkamas 
tiesioginės paramos lygis;

Or. en

Pakeitimas 27
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

2. pabrėžia, kad tiesioginių išmokų schemą 
reikėtų taikyti iki 2020 m., o ateityje tik 
ribotam laikotarpiui, siekiant ir toliau 
užtikrinti konkurencingumą, ekonomikos 
stabilumą, tinkamas ūkių pajamas ir tvarų 
ES ūkių sektoriaus vystymąsi bei ES 
apsirūpinimo maistu ir aplinkos saugumą, 
taip užtikrinant, kad kitos politikos šakos ir 
strategijos, įskaitant strategiją 
Europa 2020, galėtų būti tinkamai 
įgyvendintos; todėl mano, kad būtina 
nustatyti objektyvius ir skaidrius kriterijus, 
siekiant užtikrinti, kad visoje ES būtų 
palaikomas tinkamas tiesioginės paramos 
lygis, ir atisakyti šiuo metu naudojamų 
kriterijų, skirtų finansavimui pagal 
tiesioginių išmokų schemą;

Or. en

Pakeitimas 28
Alain Cadec

Nuomonės projektas
2 dalis 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi nepaisant didelio 
kainų svyravimo bei ES apsirūpinimo 
maistu ir aplinkos saugumą, taip 
užtikrinant, kad kitos politikos šakos ir 
strategijos, įskaitant strategiją 
Europa 2020, galėtų būti tinkamai 
įgyvendintos; todėl mano, kad būtina 
nustatyti objektyvius ir skaidrius kriterijus,
siekiant užtikrinti, kad visoje ES būtų 
palaikomas tinkamas tiesioginės paramos 
lygis, ir atisakyti šiuo metu naudojamų 
kriterijų, skirtų finansavimui pagal 
tiesioginių išmokų schemą;

Or. fr

Pakeitimas 29
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES apsirūpinimo 
maistu ir aplinkos saugumą, taip 
užtikrinant, kad kitos politikos šakos ir 
strategijos, įskaitant strategiją 
Europa 2020, galėtų būti tinkamai 
įgyvendintos; todėl mano, kad būtina 
nustatyti objektyvius ir skaidrius kriterijus, 
siekiant užtikrinti, kad visoje ES būtų 
palaikomas tinkamas tiesioginės paramos 
lygis, ir pasibaigus pakankamai ilgam 
pereinamajam laikotarpiui atisakyti iki 
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šiol naudojamų kriterijų, skirtų 
finansavimui pagal tiesioginių išmokų 
schemą apskaičiuoti;

Or. es

Pakeitimas 30
Sophie Auconie

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES maisto ir 
aplinkosaugos saugumą, taip užtikrinant, 
kad kitos politikos šakos ir strategijos, 
įskaitant strategiją Europa 2020, galėtų būti 
tinkamai įgyvendintos; todėl mano, kad 
būtina nustatyti objektyvius ir skaidrius 
kriterijus, siekiant užtikrinti, kad visoje ES 
būtų palaikomas tinkamas tiesioginės 
paramos lygis, ir atisakyti šiuo metu 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

2. pabrėžia, kad reikėtų išlaikyti tiesioginių 
išmokų schemą, siekiant ir toliau užtikrinti 
konkurencingumą, ekonomikos stabilumą, 
tinkamas ūkių pajamas ir tvarų ES ūkių 
sektoriaus vystymąsi bei ES apsirūpinimo 
maistu ir aplinkos saugumą, taip 
užtikrinant, kad kitos politikos šakos ir 
strategijos, įskaitant strategiją 
Europa 2020, galėtų būti tinkamai 
įgyvendintos; todėl mano, kad būtina 
nustatyti objektyvius ir skaidrius kriterijus, 
siekiant užtikrinti, kad visoje ES būtų 
palaikomas tinkamas tiesioginės paramos 
lygis, ir atisakyti istorinių iki šiol 
naudojamų kriterijų, skirtų finansavimui 
pagal tiesioginių išmokų schemą;

Or. fr

Pakeitimas 31
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, jog labai svarbu užtikrinti, kad 
tiesioginės išmokos kuo mažiau iškraipytų 
konkurenciją vidaus rinkoje, ne tik kiek 
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galima labiau atsiejant tiesiogines 
išmokas nuo gamybos apimčių, bet ir 
sulyginant išmokų dydžius visiems ES 
regionams ir valstybėms narėms, ypač 
toms vietovėms, kuriose esama panašių ar 
vienodų gamybos įmonių;

Or. pl

Pakeitimas 32
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad turint mintyje ypatingą 
BŽŪP pobūdį, susijusį su pagrindinių 
poreikių tenkinimu, įgyvendinant BŽŪP 
reikėtų atsižvelgti į rinkos reguliavimo 
priemones ir rizikos bei krizių valdymo 
mechanizmą, įskaitant draudimą, siekiant 
sukurti apsaugos sistemą žemės ūkio 
produktų gamintojams ir vartotojams;
taip pat mano, kad būtina užtikrinti 
teisingesnį pridėtinės vertės paskirstymą 
maisto produktų grandinėje ir vienodas 
sąlygas Europos ir trečiųjų šalių 
gamintojams nustatant reikalavimus, 
taikomus žemės ūkio produktams, 
skirtiems vartoti ES;

Or. pt

Pakeitimas 33
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, jog atsižvelgiant į augantį 
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moterų skaičių žemės ūkyje (apytikriais 
duomenimis, moterys vadovauja 3 iš 10 
įmonių) ir neišvengiamą perėjimą prie 
daugiafunkcinio ūkininkavimo 
(pagrindinė veikla lieka maisto produktų 
gamyba, tačiau taip pat svarbus 
kraštovaizdžio išsaugojimas, paslaugų 
teikimas ir švietimas), būtina imtis 
priemonių, kurios palengvintų galimybes 
gauti kreditą, integruoti pajamas ir didinti 
gerovę žemės ūkyje (socialinės 
ekonomikos principais veikiančios 
įmonės, kaimo turizmas ir kt.);

Or. en

Pakeitimas 34
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
2 bis dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2bis. palankiai vertina tam tikriems 
regionams ir vietovėms, kuriose socialinė 
ir ekologinė pusiausvyra yra glaudžiai 
susijusi su žemės ūkio veikla, parodytą 
dėmesį; taigi mano, jog būtina išsaugoti ir 
stiprinti šiems regionams skirtas 
priemones;

Or. fr

Pakeitimas 35
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad ateityje tiesioginės išmokos 
turėtų būti mokamos tik tol, kol rinkos 



PE462.564v01-00 22/43 AM\862069LT.doc

LT

sąlygos leis ūkininkams išgyventi vien iš 
rinkoje gaunamų pajamų, ir tai turėtų 
būti tikrasis ilgalaikis BŽŪP tiesioginių 
išmokų tikslas;

Or. en

Pakeitimas 36
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. mano, kad valstybėms narėms reikėtų 
turėti galimybę sumažinti tiesiogines 
išmokas priklausomai nuo žemės ūkio 
įmonių dydžio arba mokėjimų, kuriuos 
gauna žemės ūkio įmonė, dydžio, taip pat 
atsižvelgiant į privalumus, kuriuos 
sąlygoja gamybos apimtys;

Or. pl

Pakeitimas 37
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
2 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2b. pabrėžia, jog atsižvelgiant į konkrečią 
situaciją pieno ir pieno produktų 
sektoriuje būtina iš naujo įvertinti 
sprendimą 2015 m. kovo mėn. panaikinti 
pieno kvotų sistemą;

Or. pt
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Pakeitimas 38
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
2 c dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2c. pabrėžia, kad produktai, kuriais 
prekiaujama tarp ES ir trečiųjų šalių, 
ypač maisto produktai, turėtų atitikti 
Europos kokybės reikalavimus ir 
standartus; be to, atkreipia dėmesį į tai, 
kad dėl žemės ūkio ypatumo, būtent 
gamybos priklausomybės nuo klimato 
sąlygų, taip pat naujausių įvykių finansų 
rinkose, būtina atidžiau stebėti žemės ūkio 
rinkas ir siekiant užtikrinti jų stabilumą 
perteklinės gamybos metais sudaryti 
intervencijos galimybę, ypač grūdų 
rinkoje, kuri, be kita ko, daro įtaką ir 
kiaulienos bei paukštienos rinkoms;

Or. pl

Pakeitimas 39
Juozas Imbrasas

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad BŽŪP turėtų labiau 
atsižvelgti į mažų šeimos ūkių potencialą, 
problemas ir poreikius; pabrėžia būtinybę 
įvairinti tokių ūkių pajamas ir vystyti 
verslininkų įgūdžius bei kaimo vietovėse 
kurti naujas darbo vietas;

3. mano, kad būtina supaprastinti BŽŪP 
įgyvendinimo procedūras, griežtinti 
kontrolės reikalavimus ir mažinti paramos 
lėšų gavėjams tenkančią administracinę 
naštą, BŽŪP turėtų labiau atsižvelgti į 
mažų šeimos ūkių potencialą, problemas ir 
poreikius; pabrėžia būtinybę įvairinti tokių 
ūkių pajamas ir vystyti verslininkų 
įgūdžius bei kaimo vietovėse kurti naujas 
darbo vietas;

Or. lt
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Pakeitimas 40
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad BŽŪP turėtų labiau 
atsižvelgti į mažų šeimos ūkių potencialą, 
problemas ir poreikius; pabrėžia būtinybę 
įvairinti tokių ūkių pajamas ir vystyti 
verslininkų įgūdžius bei kaimo vietovėse 
kurti naujas darbo vietas;

3. mano, kad BŽŪP turėtų labiau 
atsižvelgti į mažų šeimos ūkių, taip pat 
ūkių, esančių tam tikrų ypatumų ir 
apribojimų turinčiose vietovėse, 
pavyzdžiui, atokiausiuose regionuose, 
potencialą, problemas ir poreikius; 
pabrėžia būtinybę įvairinti tokių ūkių 
pajamas ir vystyti verslininkų įgūdžius bei 
kaimo vietovėse kurti naujas darbo vietas;

Or. fr

Pakeitimas 41
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad BŽŪP turėtų labiau
atsižvelgti į mažų šeimos ūkių potencialą, 
problemas ir poreikius; pabrėžia būtinybę 
įvairinti tokių ūkių pajamas ir vystyti 
verslininkų įgūdžius bei kaimo vietovėse 
kurti naujas darbo vietas;

3. pabrėžia, kad įgyvendinant BŽŪP 
reikėtų atsižvelgti į mažų šeimos ūkių 
potencialą, problemas ir poreikius, taip pat 
geriausias priemones, kurios padėtų 
skatinti tokių įmonių steigimąsi ir veiklą;
pabrėžia būtinybę įvairinti tokių ūkių 
pajamas ir vystyti verslininkų įgūdžius bei 
kaimo vietovėse kurti naujas darbo vietas, 
nes tai padėtų užkirsti kelią gyventojų 
mažėjimui kaimo vietovėse ir didinti 
pragyvenimo lygį šiuose regionuose;

Or. ro
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Pakeitimas 42
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad BŽŪP turėtų labiau 
atsižvelgti į mažų šeimos ūkių potencialą, 
problemas ir poreikius; pabrėžia būtinybę 
įvairinti tokių ūkių pajamas ir vystyti 
verslininkų įgūdžius bei kaimo vietovėse 
kurti naujas darbo vietas;

3. mano, kad BŽŪP turėtų labiau 
atsižvelgti į mažų šeimos ūkių potencialą, 
problemas ir poreikius; pabrėžia būtinybę 
įvairinti tokių ūkių pajamas ir vystyti 
verslininkų įgūdžius bei kaimo vietovėse 
kurti naujas darbo vietas; pažymi, kad 
dauguma ES gyventojų gyvena miestuose, 
ir mano, kad BŽŪP galėtų prisidėti 
plėtojant pažangųjį žemės ūkį miestų 
zonose ir ypač atgaivinant neveikiančias 
pramonės įmones;

Or. xm

Pakeitimas 43
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. mano, kad BŽŪP turėtų labiau 
atsižvelgti į mažų šeimos ūkių potencialą, 
problemas ir poreikius; pabrėžia būtinybę 
įvairinti tokių ūkių pajamas ir vystyti 
verslininkų įgūdžius bei kaimo vietovėse 
kurti naujas darbo vietas;

3. mano, kad BŽŪP turėtų labiau 
atsižvelgti į mažų šeimos ūkių potencialą, 
problemas ir poreikius; pabrėžia būtinybę 
įvairinti tokių ūkių pajamas ir vystyti 
verslininkų įgūdžius bei kaimo vietovėse 
kurti naujas darbo vietas; mano, kad 
smulkiesiems ūkininkams reikėtų parengti 
specialią supaprastintą schemą;

Or. pt
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Pakeitimas 44
Heide Rühle

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į demografines 
problemas, su kuriomis ypač dažnai 
susiduria kaimo vietovės; atsižvelgdamas į 
tai mano, jog reikia reguliuoti 
demografinius pokyčius ir didinti kaimo 
vietovių patrauklumą jaunimui; pabrėžia, 
jog būtina užtikrinti prieigą prie 
naujoviškų paslaugų ir infrastruktūros, 
siekiant palengvinti dalyvavimą 
ekonominiame, socialiniame ir 
kultūriniame gyvenime, taip pat pripažinti 
kaimo vietovių svarbą plėtojant miesto ir 
kaimo ryšius, siekiant užtikrinti 
subalansuotą vystymąsi;

Or. de

Pakeitimas 45
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. mano, jog kaimo plėtra 
horizontaliuoju požiūriu yra 
neišvengiamai susijusi su BŽŪP ir kad 
naujose programose būtina dar stipriau 
orientuotis į prioritetinius kaimo plėtros 
tikslus (užimtumas, žemės ūkio aplinka, 
vanduo, klimato kaita, naujovės ir 
švietimas);

Or. en
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Pakeitimas 46
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
gerinti paramą ir konsultavimo paslaugas 
vietos ir regiono ūkininkams, siekiant 
padėti jiems geriau nustatyti prioritetus ir 
įvertinti savo ūkių pajėgumus;

Or. en

Pakeitimas 47
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. ragina sukurti stiprų, gerai parengtą 
antrąjį bendrosios žemės ūkio politikos 
ramstį, kuriame atsispindėtų dabartiniai 
kaimo plėtros poreikiai; pabrėžia 
horizontalųjį antrojo ramsčio vaidmenį 
įgyvendinant aplinkos apsaugos, 
modernizavimo ir struktūrinės padėties
gerinimo žemės ūkyje tikslus, užtikrinant 
subalansuotą teritorinį vystymąsi ir 
siekiant politinių tikslų tiek kaimo 
vietovių gyventojams, tiek ūkininkams;
taigi ragina labiau pritaikyti antrojo 
ramsčio priemones šiems tikslams siekti 
tam, kad augimą, užimtumą ir klimato 
apsaugą skatinančios priemonės, taip pat 
kaimo vietovėms naudingos priemonės 
būtų veiksmingesnės; atsižvelgdamas į tai 
mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
jauniems ūkininkams remti;

Or. en
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Pakeitimas 48
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. teigiamai vertina antrojo ramsčio 
indėlį į partnerystės principą ir ragina 
valstybes nares skirti šiam principui ir jo 
įgyvendinimui daugiau dėmesio rengiant 
specialios paskirties priemones pagal 
antrąjį ramstį;

Or. en

Pakeitimas 49
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. pabrėžia administracinės naštos 
mažinimo svarbą ir tai, kad reikia 
suderinti visų ES fondų įgyvendinimo 
taisykles (pvz., dėl PVM taikymo); ragina 
peržiūrėti ir supaprastinti antrojo ramsčio 
kompleksinio paramos susiejimo taisykles, 
mano, kad būtina supaprastinti dabartinę 
rodiklių sistemą ir kritiškai žiūri į 
kiekybinių tikslinių rodiklių taikymą;

Or. en

Pakeitimas 50
Jens Geier, Constanze Angela Krehl

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus, pavyzdžiui: 
kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių 
produktų forma;

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio, turizmo ir 
kultūros išteklių šaltinis; todėl pažymi, kad 
BŽŪP turi prisidėti prie vietinių ir 
regioninių produktų rėmimo, kad kaimo 
vietovėse būtų kuriamos ir išlaikomos 
darbo vietos;

Or. de

Pakeitimas 51
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus, pavyzdžiui: 
kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių 
produktų forma;

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus, pavyzdžiui: 
kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių 
produktų forma; ragina tvarią visų kaimo 
vietovių visuose Europos Sąjungos 
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regionuose plėtrą, t. y. vietos gyventojų 
vaidmens stiprinimą, gyvenimo sąlygų 
gerinimą ir kaimo vietovių ir miestų ryšių 
stiprinimą;

Or. pt

Pakeitimas 52
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus, pavyzdžiui: 
kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių 
produktų forma;

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus, pavyzdžiui: 
kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių 
produktų forma; pažymi, kad žemės ūkis 
sudaro kaimo ekonomikos pagrindą ir kad 
žemdirbiai atlieka pagrindinį vaidmenį 
dinamiškoje kaimo ekonomikoje ir kaimo 
vietovių plėtroje;

Or. fr

Pakeitimas 53
Riikka Manner

Nuomonės projektas
4 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus, pavyzdžiui: 
kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių 
produktų forma;

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus;

Or. fi

Pakeitimas 54
Heide Rühle

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus, pavyzdžiui: 
kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių 
produktų forma;

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir tvariai gaminama energija iš 
atsinaujinančių šaltinių bei yra 
aplinkosaugos, ekologijos, kraštovaizdžio 
ir turizmo ir ne materialių išteklių šaltinis, 
įskaitant tradicijas ir kultūros bruožus, 
pavyzdžiui: kulinarinį paveldą, pateikiamą 
regioninių produktų forma; laikosi 
nuomonės, kad reikia stiprinti vietos 
ekonomiką ir decentralizuotas vartojimo 
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modelius;

Or. de

Pakeitimas 55
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus, pavyzdžiui: 
kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių 
produktų forma;

4. pažymi, kad regionų ir kaimo vietovių 
potencialas neapsiriboja tik gamtos 
ištekliais, kurie jiems suteikia galimybes 
atlikti socialinį ir ekonominį vaidmenį; 
būtina atsižvelgti į tai, kad šios vietovės 
yra tikroji vieta, kurioje pagaminamas 
maistas, siekiant užtikrinti jo saugumą, ir, 
kad čia pramonei suteikiamos pagrindinės 
žaliavos ir pagaminami atsinaujinantys 
energijos šaltiniai bei yra aplinkosaugos, 
ekologijos, kraštovaizdžio ir turizmo ir ne 
materialių išteklių šaltinis, įskaitant 
tradicijas ir kultūros bruožus, pavyzdžiui: 
kulinarinį paveldą, pateikiamą regioninių 
produktų forma; laikosi nuomonės, kad 
regioninių kokybės ženklų stiprinimas 
pagal BŽŪP turėtų ekonominių 
pranašumų kiek ES, tiek ir trečiosioms 
šalims regioniniu ir vietos lygmeniu;

Or. xm

Pakeitimas 56
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pritaria visa apimantį požiūrį kaimo 
vietovėms, kurios kaip prekių gamybos ir 
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viešųjų paslaugų teikimo vieta daugeliui 
ES piliečių yra arba galėtų būti patraukli 
darbo ir gyvenamoji vieta; šiuo tikslu 
kaimo plėtrai reikia užtikrinti atitinkamą 
finansavimą; tai taip pat galioja 
neprivilegijuotoms ir kalnų vietovėms;

Or. pl

Pakeitimas 57
Salvatore Caronna

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad kaimo plėtros priemonės 
turi būti nuoseklios ir papildyti pirmojo 
ramsčio paramos instrumentus siekiant 
visoje Europos Sąjungos teritorijoje 
skatinti diversifikuotą, konkurencingą ir 
gyvybingą žemės ūkį; laikosi nuomonės, 
kad kaimo plėtros politika turi remti 
struktūrų modernizavimą ir tobulinimą, 
taip pat žemės ūkio naujoves, taip pat 
reaguoti į problemas, susijusias su maisto 
sauga, aplinka, klimato kaita ir 
užimtumu;

Or. it

Pakeitimas 58
Franz Obermayr

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. reikalauja, kad BŽŪP remtų tik žemės 
ūkio produkciją be genetiškai 
manipuliuotų organizmų (GMO), kadangi 
priešingu atveju valstybės, kurios 
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nepritaria GMO panaudojimui, juos 
tiesiogiai finansuotų pagal BŽŪP; be to 
teigia, kad moksliniais tyrimais nbuvo 
paneigta GMO vartojimo rizika žmogui, 
gyvūnams ir aplinkai;

Or. de

Pakeitimas 59
Iratxe García Pérez, María Irigoyen Pérez

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. mano, kad būtina pritraukti dirbti 
kaimo vietovėse dvi svarbias gyventojų 
grupes – jaunimą ir moteris, siūlant jiems 
naujas ekonomines alternatyvas, kad 
užkirsti kelią kaimo vietovių gyventojų 
mažėjimui ir užtikrinti ilgalaikį kaimo 
vietovių apgyvendinimą;

Or. es

Pakeitimas 60
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. laikosi nuomonės, kad kaimo plėtra 
turi remti žemės ūkio naujoves, socialinės 
ir ekonominės veiklos įvairovę, darbo 
vietų kūrimą ir jaunimo pritraukimą į 
kaimus;

Or. pt
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Pakeitimas 61
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. laikosi nuomonės, kad jaunimo 
dalyvavimas itin svarbus kaimo plėtrai;
pažymi, kad ateityje BŽŪP kartu su 
kitomis politikos sritimis turi parengti 
nuoseklų paskatų paketą, kuriuo būtų 
skatinamas jaunų žemdirbių arba 
kvalifikuotų paslaugų, ypač konsultavimo 
ir kreditavimo paslaugas žemės ūkio 
subjektams tiekėjų įsisteigimas kaimo 
vietovėse, bet taip pat kitose srityse, kurios 
prisideda prie kaimo gyvenimo 
ekonominės įvairovės bei kaimo 
visuomenės gyvybingumo;

Or. pt

Pakeitimas 62
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal 
sanglaudos kriterijus, t. y. pagal esamus 
įvairių valstybių narių ir regionų žemės 
ūkio ir kaimo plėtros skirtumus; mano, 
kad atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai 
vis dar išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo ir 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurioms 
šalims vis dar reikia paramos, kad jos 
galėtų pasivyti, todėl reikia išlaikyti stiprų 
BŽŪP antrąjį ramstį, tuomet reikia 
išlaikyti dabartinius finansavimo 
kriterijus, t.y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų išsivystymo 
skirtumus bei europinės integracijos 
stiprinimą ir labiau orientuoti antrąjį 
ramstį į strategijos Europa 2020 tikslus, 
kuriems reikės užtikrinti atitinkamą 
paramą kaimo vietovėms sanglaudos 
politikos srityje, taip pat atitinkamo 
koordinavimo ir užduočių pasiskirstymo 
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užduočių pasiskirstymo. tarp BŽŪP ir regioninės politikos.

Or. pl

Pakeitimas 63
Heide Rühle

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal 
sanglaudos kriterijus, t. y. pagal esamus 
įvairių valstybių narių ir regionų žemės 
ūkio ir kaimo plėtros skirtumus; mano, 
kad atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai 
vis dar išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo 
ir užduočių pasiskirstymo.

5. mato kaimo plėtros politikos pranašumą 
palyginti su regioninės plėtros politika 
tame, kad joje nėra užkulisių, todėl ji gali 
būti visa apimanti priemonė siekiant 
europinių tikslų; mano, kad būtina sąlyga 
– tai tam tikrų ERPF ir EŽŪFKP 
taisyklių suvienodinimas, kad gavėjų 
atžvilgiu nebūtų administravimo 
dubliavimosi ir nereikalingų prieigos 
apribojimų.

Or. de

Pakeitimas 64
Oldřich Vlasák

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 
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atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis dar 
išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo 
ir užduočių pasiskirstymo.

atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis dar 
išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; mano, kad 
reikia ES lygmeniu geriau derinti ES 
fondų veiklą, reikalauja, kad šis 
derinimas atsispindėtų ES fondų 
įsisavinimo mechanizmuose, t.y. pagal 
antrąjį ramstį finansuotinose kaimo 
plėtros paramos priemonėse; todėl 
rekomenduoja, kad Bendrai žemės ūkio 
politikai remti skirti fondai būtų bendro 
strateginio pagrindo dalis, kadangi tik 
tikslinės paskirties ES lėšos ir Europos 
politikos koordinavimas turės rezultatų 
vietose;

Or. en

Pakeitimas 65
Seán Kelly

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 
atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis dar 
išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo ir 
užduočių pasiskirstymo.

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
kaimo plėtros skirtumus; spricht sich, da 
diese Unterschiede weiterhin bestehen, 
dafür aus, die bisherigen Kriterien und 
Mittel für die Entwicklung des ländlichen 
Raums aufrechtzuerhalten; pažymi, kad dėl 
to tarp BŽŪP ir sanglaudos politikos reikės 
atitinkamo koordinavimo ir užduočių 
pasiskirstymo.

Or. en
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Pakeitimas 66
Rosa Estaràs Ferragut

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 
atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis dar 
išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo ir 
užduočių pasiskirstymo.

5. weist darauf hin, dass die gegenwärtigen 
Regeln für die Mittelzuweisung im 
Rahmen der zweiten Säule auf der 
Grundlage des Kriteriums der Kohäsion 
vereinbart wurden, d. h. anhand der 
bestehenden Unterschiede im 
Entwicklungsniveau der Landwirtschaft 
und der ländlichen Gebiete in den 
einzelnen Ländern und Regionen; mano, 
kad atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis 
dar išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo ir 
užduočių pasiskirstymo, koordinavimas 
ypač svarbus įgyvendinant teritorinės 
sanglaudos principą.

Or. es

Pakeitimas 67
Riikka Manner

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
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kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 
atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis dar 
išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo ir 
užduočių pasiskirstymo.

kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 
atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai – kiek 
ekonominiai, tiek ir gamtiniai apribojimai 
– vis dar išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo ir 
užduočių pasiskirstymo.

Or. fi

Pakeitimas 68
Ramona Nicole Mănescu

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 
atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis dar 
išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo 
ir užduočių pasiskirstymo.

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 
atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis dar 
išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės geresnio koordinavimo ir 
užduočių pasiskirstymo bei sanglaudos 
kriterijų išlaikymo.

Or. en
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Pakeitimas 69
Sophie Auconie

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 
atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis dar 
išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės atitinkamo koordinavimo 
ir užduočių pasiskirstymo.

5. atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės 
taisykles dėl antrojo ramsčio finansavimo 
skyrimo buvo suderintos pagal sanglaudos 
kriterijus, t. y. pagal esamus įvairių 
valstybių narių ir regionų žemės ūkio ir 
kaimo plėtros skirtumus; mano, kad 
atsižvelgiant į tai, kad šie skirtumai vis dar 
išlieka, būtina palikti galioti dabar 
naudojamus kriterijus ir finansavimo 
tvarką, skirtą kaimo plėtrai, ypač 
atsižvelgiant į antrojo ramsčio plėtrą ir 
strategijos Europa 2020 tikslus; pažymi, 
kad dėl to tarp BŽŪP ir sanglaudos 
politikos reikės tvirto koordinavimo ir 
atitinkamo užduočių pasiskirstymo.

Or. fr

Pakeitimas 70
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi, kad reikia vengti staigių 
finansavimo pagal antrąjį ramstį pokyčių, 
kadangi valstybės narės tikisi nuoseklumo 
ir finansinio planavimo patikimumo; 
todėl pritaria pragmatiniam požiūriui, t. y. 
dabartinių kriterijų išlaikymui skiriant 
finansavimą pagal antrąjį ramstį; toliau 
pažymi, kad antrajame ramstyje 
aplinkosaugos klausimai turi būti 
proporcingi kaimo plėtrai.

Or. pl
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Pakeitimas 71
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pažymi žemdirbystės svarbą 
ekonominei ir socialinei kaimo vietovių 
raidai ir jų dinamiškumui; siūlo regionų 
ir vietos lygmenimis steigti Europos 
žemdirbiams skirtas patariamąsias ir 
pagalbą teikiančias tarnybas, kurios 
prisidėtų prie kovos su kaimo vietovių 
tuštėjimu ir demografinių problemų 
sprendimo;

Or. pt

Pakeitimas 72
Georgios Stavrakakis, Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją pagerinti kaimo 
plėtros priemonių pagal EŽŪFKP ir 
sanglaudos priemonių pagal ERPF ir 
ESF koordinavimą ir sinergiją; laikosi 
nuomonės, kad integruotą požiūrį į kaimo 
bendruomenių plėtrą pagal teritorinės 
sanglaudos tikslą užtikrintų aiškesnės šių 
fondų sinergijos;

Or. en
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Pakeitimas 73
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad būtina vadovautis 
strategija, pagal kurią būtų numatytas 
tiesioginis ryšys tarp gamtinių išteklių 
valdymo, kaimo vietovių ir maisto 
politikos, teritorinės sanglaudos 
priemonių, taip pat būtų atsižvelgiama į 
gyventojų prieaugį ir į dėl klimato kaitos 
dažnai vykstančias stichines nelaimes, 
kurių padariniai dar apsunkina maisto 
krizę;

Or. ro

Pakeitimas 74
Iosif Matula, Iuliu Winkler

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
nustatyti mechanizmus, skirtus 
palengvinti žemdirbiams prieigą prie 
kreditavimo ir draudimo paslaugų;

Or. en

Pakeitimas 75
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. mano, kad būtina geriau koordinuoti 
BŽŪP ir sanglaudos politiką, taip pat 
strateginiu lygmeniu, šiuo tikslu reikia 
parengti bendras gaires siekiant 
suvienodinti su sanglaudos politikoje 
priimtomis procedūromis ir taikyti 
vienodas taisykles paramos gavėjams iš 
skirtingų fondų ir projektų įgyvendinimui. 

Or. pl

Pakeitimas 76
Czesław Adam Siekierski

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. laikosi nuomonės, kad norint 
užtikrinti BŽŪP tikslų siekimą, reikia 
geresnio BŽŪP derinimo su ES finansų, 
prekybos, klimato ir energetikos politikos 
sritimis.

Or. pl


