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Pakeitimas 87
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
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;

(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, šioje srityje dirbančioms 
moterims, kalnų vietovėms ir 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;

Or. ro

Pagrindimas

Žemės ūkyje dirba labai daug moterų. Tačiau jų darbas dažnai yra pamirštamas nepaisant to, 
kad daugelis moterų savo šeimas išmaitina vien tik savo veiklos žemės ūkyje pagalba.

Pakeitimas 88
Luís Paulo Alves

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. 

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

Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms, 
labiausiai nutolusiems regionams ir 
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;

Or. pt

Pakeitimas 89
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikytas prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, tačiau ir per mokymosi 
visą gyvenimą sistemą, kuri privalo būti 
pritaikyta prie kaimo subjektų poreikių.
Todėl reikėtų remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
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MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 
MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus, o taip pat būtina skatinti 
viešojo ir privataus sektorių partnerystes 
paslaugoms, pritaikytoms visoms 
gyventojų grupėms. 

Or. ro

Pagrindimas

Mokymosi visą gyvenimą sistemos pagalba į šiuos sektorius būtų galima pritraukti žmones, 
anksčiau dirbusius kituose sektoriuose.

Pakeitimas 90
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, regionines 
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trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 
MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

platformas, kurių pagalba keičiamasi 
patirtimi, o taip pat trumpalaikio 
apsikeitimo ūkiais arba apsilankymų 
schemas. Gautos žinios ir informacija 
turėtų visų pirma padėti ūkininkams, miškų 
savininkams, maisto sektoriuje 
veikiantiems asmenims ir kaimo MVĮ 
didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

Or. ro

Pakeitimas 91
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų ūkių rūšių, naujų žemės 
bei miškų ūkio įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, naujų 
investicijų į socialinį žemės ūkį ir naujų 
investicijų į turizmo veiklą kūrimas ir 
plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
žemės bei miškų ūkių, kurie potencialiai 
yra ekonomiškai perspektyvūs, plėtra. 
Siekiant užtikrinti pagal šią priemonę 
remiamos naujos ekonominės veiklos 
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įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

perspektyvumą, parama turėtų būti 
skiriama su sąlyga, kad bus pateiktas verslo 
planas. Parama verslo pradžiai turėtų būti 
skiriama tik pradiniu įmonės veiklos 
laikotarpiu ir netapti veiklos pagalba. 
Todėl tais atvejais, kai valstybės narės 
pasirenka skirti pagalbą dalinėmis 
išmokomis, jos turi būti išmokėtos per ne 
daugiau kaip penkerius metus. Be to, 
siekiant paskatinti žemės ūkio sektoriaus 
restruktūrizavimą, turėtų būti numatyta 
metinių išmokų forma teikiama parama 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
V antraštinėje dalyje nustatytoje smulkiųjų 
ūkininkų schemoje dalyvaujantiems 
ūkininkams, kurie įsipareigoja savo visą 
valdą ir atitinkamas teises į išmokas 
perleisti kitam ūkininkui, kuris nedalyvauja 
toje schemoje;

Or. de

Pagrindimas

Investicijas būtina skatinti tiek turizmo plėtrai (atostogos kaimo sodybose), tiek ir socialinei 
plėtrai (ekologiška sveikatos prižiūra „Green Care“) ūkiuose.

Pakeitimas 92
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą bei 
moterų verslumą kai tai susiję su ūkininkų 
įsitraukimu į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
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ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

Or. ro

Pagrindimas

Su žemės ūkiu nesusijusiose srityse kaimo vietovėse galėtų būti sukurtos naujos darbo vietos.

Pakeitimas 93
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) MVĮ yra Sąjungos kaimo ekonomikos 
pagrindas. Ūkių ir ne žemės ūkio verslo 
plėtra turėtų būti siekiama skatinti 
užimtumą ir kurti kokybiškas darbo vietas 
kaimo vietovėse, išlaikyti jau esamas 
darbas vietas, mažinti sezoninį užimtumo 
svyravimą, plėtoti ne žemės ūkio sektorius 
už žemės ūkio srities ribų, taip pat žemės 

(22) MVĮ yra Sąjungos kaimo ekonomikos 
pagrindas. Ūkių ir ne žemės ūkio verslo 
plėtra turėtų būti siekiama skatinti 
užimtumą (visų pirma jaunų žmonių 
tarpe) ir kurti kokybiškas darbo vietas 
kaimo vietovėse, išlaikyti jau esamas 
darbas vietas, mažinti sezoninį užimtumo 
svyravimą, plėtoti ne žemės ūkio sektorius 
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ūkio ir maisto produktų perdirbimą, kartu 
remiant verslo integravimą ir įvairių vietos 
sektorių sąsajas. Turėtų būti remiami
projektai, kuriais apjungiamas žemės ūkis, 
kaimo turizmas (skatinant tausų ir 
atsakingą turizmą kaimo vietovėse) ir 
gamtos bei kultūros paveldas, taip pat 
investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją;

už žemės ūkio srities ribų, taip pat žemės 
ūkio ir maisto produktų perdirbimą, kartu 
remiant verslo integravimą ir įvairių vietos 
sektorių sąsajas. Turėtų būti remiami 
projektai, kuriais apjungiamas žemės ūkis, 
kaimo turizmas (skatinant tausų ir 
atsakingą turizmą kaimo vietovėse) ir 
gamtos bei kultūros paveldas, taip pat 
investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją;

Or. ro

Pakeitimas 94
Petru Constantin Luhan

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti 
augimo potencialą ir skatinti kaimo 
vietovių tvarumą elementas. Todėl parama 
turėtų būti skiriama veiksmams, kuriais 
siekiama minėto tikslo, įskaitant prieigą 
prie informacinių ir ryšių technologijų ir 
spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra elementas, be kurio neįmanoma 
skatinti kaimo vietovių tvarumo. Todėl 
parama turėtų būti skiriama veiksmams, 
kuriais siekiama minėto tikslo, įskaitant 
prieigą prie informacinių ir ryšių 
technologijų ir spartaus bei itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio vystymą. Drauge su 
šiais tikslais turėtų būti siekiama paslaugų 
bei infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
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kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

Or. ro

Pakeitimas 95
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) gamintojų grupės padeda ūkininkams 
bendrai įveikti jų produktų prekybos, 
įskaitant vietos rinkose, sunkumus, 
kylančius dėl didėjančios konkurencijos ir 
vartotojų grandies rinkų konsolidavimo. 
Todėl turėtų būti skatinamas gamintojų 
grupių kūrimasis. Siekiant užtikrinti, kad 
riboti finansiniai ištekliai būtų 
panaudojami kuo geriau, parama turėtų 
būti teikiama tik toms gamintojų grupėms,
kurios atitinka MVĮ reikalavimus. Siekiant 
užtikrinti, kad gamintojų grupė taptų 
perspektyviu subjektu, turėtų būti nustatyta 
sąlyga, pagal kurią norėdama gauti 
valstybės narės pripažinimą gamintojų 
grupė valstybei narei turėtų pateikti 
patvirtinti verslo planą. Kad parama 
netaptų veiklos pagalba ir siekiant išlaikyti 
skatinamąjį jos pobūdį, ji turėtų būti 
skiriama ne ilgiau kaip penkerius metus;

(27) gamintojų organizacijos padeda 
ūkininkams bendrai įveikti jų produktų 
prekybos, įskaitant vietos rinkose, 
sunkumus, kylančius dėl didėjančios 
konkurencijos ir vartotojų grandies rinkų 
konsolidavimo. Todėl turėtų būti 
skatinamas gamintojų organizacijų 
kūrimasis arba jų plėtra. Siekiant 
užtikrinti, kad riboti finansiniai ištekliai 
būtų panaudojami kuo geriau, parama 
turėtų būti teikiama tik toms gamintojų 
organizacijoms, kurios atitinka MVĮ 
reikalavimus. Siekiant užtikrinti, kad 
gamintojų organizacija taptų perspektyviu 
subjektu, turėtų būti nustatyta sąlyga, pagal 
kurią norėdama gauti valstybės narės 
pripažinimą gamintojų organizacija
valstybei narei turėtų pateikti patvirtinti 
verslo planą. Kad parama netaptų veiklos 
pagalba ir siekiant išlaikyti skatinamąjį jos 
pobūdį, ji turėtų būti skiriama ne ilgiau 
kaip penkerius metus;

Or. en
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Pakeitimas 96
Richard Seeber

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 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 

(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 visų 
pirma ūkininkai 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, nepamirštant principo 
„teršėjas moka“ turėtų būti prisidedama 
prie vykdant įsipareigojimus patirtų 
papildomų sąnaudų ir prarastų pajamų 
padengimo. Aplinkos apsaugos žemės ūkio 
srityje priemonės turi būti paremtos su 
tiesioginiais mokėjimais susijusiais 
ekologizavimo įsipareigojimais. 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 
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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;

dėtų pastangų lygį ir turi įsipareigoti 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; Šia 
priemone visų pirma turėtų naudotis 
žemės ūkio bendrovių vadovai.

Or. de

Pakeitimas 97
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) ūkininkams, įsikūrusiems kalnų 
vietovėse arba kitose vietovėse, kuriose 
esama gamtinių arba kitokių specifinių 
kliūčių, teikiamomis išmokomis, kuriomis 
skatinama toliau naudoti žemės ūkio 
paskirties žemę, turėtų būti padedama 
išlaikyti kaimo pobūdį ir remti bei skatinti 
tvarių ūkininkavimo sistemų taikymą. 
Siekiant užtikrinti tokios paramos 
veiksmingumą, išmokomis turėtų būti 
kompensuojamos dėl nepalankių 
atitinkamos vietovės sąlygų ūkininkų 
prarastos pajamos arba patiriamos 
papildomos sąnaudos;

(32) ūkininkams, įsikūrusiems kalnų 
vietovėse, labiausiai nutolusiuose 
regionuose arba kitose vietovėse, kuriose 
esama gamtinių arba kitokių specifinių 
kliūčių, teikiamomis išmokomis, kuriomis 
skatinama toliau naudoti žemės ūkio 
paskirties žemę, turėtų būti padedama 
išlaikyti kaimo pobūdį ir remti bei skatinti 
tvarių ūkininkavimo sistemų taikymą. 
Siekiant užtikrinti tokios paramos 
veiksmingumą, išmokomis turėtų būti 
kompensuojamos dėl nepalankių 
atitinkamos vietovės sąlygų ūkininkų 
prarastos pajamos arba patiriamos 
papildomos sąnaudos;

Or. pt

Pakeitimas 98
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus. 
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant palengvinti 
laipsniško išmokų mokėjimo nutraukimo 
etapą vietovėse, kurios pagal minėtus 
kriterijus nebelaikomos vietovėmis, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų 
būti priimta pereinamojo laikotarpio 
tvarka;

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus. 
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
kriterijai, grindžiami patikima moksline 
informacija, ypač atsižvelgiant į specifines 
regionų aplinkybes bei plėtros tikslus, 
kurie skiriasi priklausomai nuo gamtinių 
kliūčių, gamybos rūšies ir(arba) ūkių 
ekonominės struktūros.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos komunikatas apie tikslingesnį paramos skyrimą ūkininkams, vykdantiems veiklą 
gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse (COM(2009)0161) nėra patenkinamas ir juo būtina 
atsižvelgti į konkrečias sąlygas valstybėse narėse. Būtina sukurti pakankamai skirtingų 
galimybių, kuriomis būtų atsižvelgiama į skirtingas ūkių formas.

Pakeitimas 99
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės, 
labiausiai nutolę regionai arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
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apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus. 
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant palengvinti 
laipsniško išmokų mokėjimo nutraukimo 
etapą vietovėse, kurios pagal minėtus 
kriterijus nebelaikomos vietovėmis, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų būti 
priimta pereinamojo laikotarpio tvarka;

kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus. 
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant palengvinti 
laipsniško išmokų mokėjimo nutraukimo 
etapą vietovėse, kurios pagal minėtus 
kriterijus nebelaikomos vietovėmis, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų būti 
priimta pereinamojo laikotarpio tvarka;

Or. pt

Pakeitimas 100
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) vietos plėtrai taikomas LEADER 
principas, pagal kurį visapusiškai 
atsižvelgiama į tai, kad įvairiems 
sektoriams reikalinga endogeninė kaimo 
vietovių plėtra, grindžiama principu „iš 
apačios į viršų“, ilgainiui pasirodė esąs 
naudingas skatinant kaimo vietovių plėtrą. 
Todėl LEADER principas turėtų būti 
taikomas ir ateityje, o jo taikymas turėtų 
išlikti privalomu visoms kaimo plėtros 
programoms;

(38) vietos plėtrai taikomas LEADER 
principas, pagal kurį visapusiškai 
atsižvelgiama į tai, kad įvairiems 
sektoriams reikalinga endogeninė kaimo 
vietovių plėtra, grindžiama principu „iš 
apačios į viršų“, ilgainiui pasirodė esąs 
naudingas skatinant kaimo vietovių plėtrą. 
Todėl LEADER principas turėtų būti 
taikomas ir ateityje, o jo taikymas turėtų 
išlikti privalomu visoms kaimo plėtros 
programoms; Jau egzistuojančios 
LEADER grupės turėtų būti laikomos 
vietinėmis veiksmų grupėmis, jeigu jos 
tenkina visas reglamento dėl bendro 
žemės ūkio rinkų organizavimo (Bendrojo 
reglamento) 28, 29 ir 30 straipsniuose 
išdėstytas sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 101
Petru Constantin Luhan
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje parengtus inovacinius 
projektus turėtų įgyvendinti veiklos grupės, 
kuriose susiburtų ūkininkai, mokslininkai, 
konsultantai, įmonės ir kiti subjektai, susiję 
su žemės ūkio sektoriaus inovacijomis.
Siekiant užtikrinti, kad tokių projektų 
rezultatai būtų naudingi visam sektoriui, jie 
turėtų būti platinami;

(52) pagal EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje parengtus inovacinius 
projektus turėtų įgyvendinti veiklos grupės, 
kuriose susiburtų ūkininkai, mokslininkai, 
šioje srityje dirbantys universitetai, 
konsultantai, įmonės ir kiti subjektai, susiję 
su žemės ūkio sektoriaus inovacijomis. 
Siekiant užtikrinti, kad tokių projektų 
rezultatai būtų naudingi visam sektoriui, 
reikėtų skatinti rezultatų platinimą ir 
techninės pagalbos apimtyje finansuoti 
tokį platinimą.

Or. ro

Pakeitimas 102
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) mažiau išsivystę regionai – regionai, 
kurių bendrasis vidaus produktas (BVP) 
vienam gyventojui yra mažesnis nei 
75 proc. vidutinio 27 ES valstybių narių 
BVP;

(j) mažiau išsivystę regionai – regionai, 
priklausantys konvergencijos tikslui, 
2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos apimtyje, ir kurių bendrasis 
vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui 
yra mažesnis nei 75 proc. vidutinio 27 ES 
valstybių narių BVP;

Or. pt

Pakeitimas 103
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis
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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 ekonomikos augimą 
visos Sąjungos kaimo vietovėse ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio, maisto produktų ir miškininkystės 
sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus 
klimatui, atsparus jo kaitai, 
konkurencingas, produktyvus ir 
grindžiamas inovacijomis.

Or. de

Pagrindimas

EŽŪFPK reglamento tikslai yra darna su strategijos „Europa 2020“ plėtros tikslais, todėl 
būtina paminėti ir žemės bei miškininkystės sektoriaus ūkių konkurencingumą. 

Pakeitimas 104
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ūkių, kurie susiduria su didelėmis 
struktūrinėmis problemomis, visų pirma 
ūkių, kurių dalyvavimo rinkoje laipsnis 
mažas, tam tikrų sektorių į rinką 
orientuotų ūkių ir ūkių, kuriems 
reikalingas žemės ūkio veiklos 
įvairinimas, restruktūrizavimo 
palengvinimui,

(a) žemės ūkių restruktūrizavimo ir 
modernizavimo palengvinimui;

Or. pt
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Pakeitimas 105
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
(ypač moterų ir jaunimo įmonių) bei
darbo vietų kūrimo lengvinimui;

Or. ro

Pagrindimas

Siekiant padėti jaunimui ir moterims steigti labai mažas, mažas bei vidutines įmones, bus 
prisidedama prie šių gyventojų grupių išlaikymo kaimo vietovėse.

Pakeitimas 106
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, egzistuojančių mažų įmonių 
vystymo ir darbo vietų kūrimo lengvinimui;

Or. fi

Pakeitimas 107
Petru Constantin Luhan

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 
ir darbo vietų, ypač skirtų jaunimui, 
kūrimo lengvinimui;



PE494.555v01-00 18/43 AM\909845LT.doc

LT

Or. ro

Pakeitimas 108
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) 33 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
kalnų vietovėmis;

(c) 33 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
kalnų vietovėmis ir vietovėmis, 
turinčiomis didelių natūralių apribojimų 
pagal 33 straipsnio 4 dalį;

Or. pt

Pakeitimas 109
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) vystyti ir skatinti žemės ūkio 
produktus, turinčius oficialų kokybės 
ženklą, kaip pvz. ekologiškas žemės ūkis.

Or. pt

Pakeitimas 110
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. I priede nustatyti paramos dydžiai gali 
būti padidinti 10 procentinių taškų tais 
atvejais, kai parama skiriama veiksmams, 

3. I priede nustatyti paramos dydžiai gali 
būti padidinti 10 procentinių taškų tais 
atvejais, kai parama skiriama veiksmams, 
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remiamiems pagal tematinius 
paprogramius, susijusius su mažais ūkiais 
ir trumpomis tiekimo grandinėmis. 
Didžiausias jauniesiems ūkininkams ir už 
žemės ūkio veiklą kalnų vietovėse 
skiriamos paramos dydis gali būti 
padidintas pagal I priedą. Tačiau 
didžiausias kompleksinės paramos dydis 
neviršija 90 proc.

remiamiems pagal tematinius 
paprogramius, susijusius su mažais ūkiais 
ir trumpomis tiekimo grandinėmis. 
Didžiausias jauniesiems ūkininkams ir už 
žemės ūkio veiklą kalnų vietovėse ir 
labiausiai nutolusiuose regionuose 
skiriamos paramos dydis gali būti 
padidintas pagal I priedą. Tačiau 
didžiausias kompleksinės paramos dydis 
neviršija 90 proc.

Or. pt

Pakeitimas 111
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) su stebėsenos ir vertinimo 
reikalavimais susijusių poreikių analizė ir 
Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 
49 straipsnyje nurodytas vertinimo planas. 
Valstybės narės skiria pakankamai 
išteklių ir imasi pakankamos gebėjimų 
stiprinimo veiklos, kad būtų patenkinti 
nustatyti poreikiai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 112
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be IV priede nurodytų ex ante sąlygų,
EŽŪFKP taikomos ir Reglamento (ES) 
Nr. [CSF/2012] IV priede nustatytos 
bendrosios ex ante sąlygos.

IV priede nurodytos ex ante sąlygos,
taikomos EŽŪFKP planavimui, jeigu jos 
yra svarbios programos prioritetiniams 
tikslams ir gali būti taikomos jiems 
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pasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Ex-ante sąlygos, taikomos kaimo plėtros programoms turėtų apimti tik konkrečias ir šiai 
programai svarbias sąlygas.  IV priede nurodytos ex-ante sąlygos turi platesnę apimtį. Į 
dauguma jų (išskyrus 1, 2, 4.1–4.3 ir .1 punktus bei  horizontalias sąlygas, minimas 2 ir 3 
punktuose) reikėtų atsižvelgti partnerystės kontaktų lygmenyje, o jų vertinimas turėtų būti 
įtvirtintas sutartimi.

Pakeitimas 113
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be IV priede nurodytų ex ante sąlygų,
EŽŪFKP taikomos ir Reglamento (ES) 
Nr. [CSF/2012] IV priede nustatytos 
bendrosios ex ante sąlygos.

IV priede nurodytos ex ante sąlygos,
taikomos EŽŪFKP planavimui, jeigu jos 
yra svarbios programos prioritetiniams 
tikslams ir gali būti taikomos jiems 
pasiekti.

Or. de

Pagrindimas

Kaimo plėtros politikos negalima padaryti atsakingos už reikalavimų kitose srityse 
įgyvendinimą. Reikėtų taikyti tik iš tiesų su šios politikos prioritetais susijusias ex-ante 
sąlygas.

Pakeitimas 114
Vasilica Viorica Dăncilă

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
tiems instruktavimo arba mokymo 
kursams, kurie yra įprastinių vidurinio arba 

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
tiems instruktavimo arba mokymo 
kursams, kurie yra įprastinių vidurinio arba 
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aukštojo lygmens švietimo programų arba 
sistemų dalis.

aukštojo lygmens švietimo programų arba 
sistemų dalis, tačiau gali būti taikoma 
kursams, vykdomiems mokymosi visą 
gyvenimą kontekste bei profesinio 
perorientavimo kontekste, kai juos 
rengiant atsižvelgiama į kaimo vietovių 
gyventojų interesus.

Or. ro

Pagrindimas

Mokymosi visą gyvenimą sistema galima vykdyti profesinį perorientavimą ir plėtoti naują 
veiklą.

Pakeitimas 115
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Parama taip pat gali būti teikiama 
1 dalyje nurodytų produktų kokybės 
schemų informavimo ir skatinimo veiklos 
išlaidoms padengti.

Or. pt

Pakeitimas 116
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Parama teikiama augimo skatinimui,
darbo vietų gamybos grandinėje 
užtikrinimui ir naujų ūkininkavimo 
sričių, pvz. turizmo arba socialinėje 
srityje, įsisavinimui.
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Or. de

Pagrindimas

Investicijas būtina skatinti tiek turizmo plėtrai (atostogos kaimo sodybose), tiek ir socialinei 
plėtrai (ekologiška sveikatos prižiūra „Green Care“) ūkiuose.

Pakeitimas 117
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Didžiausios normos parama pagal 1 
dalies b punktą yra skiriama tik labai 
mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB. Įmonėms, kurioms 
netaikoma minėtos rekomendacijos 
2 straipsnio 1 dalis, kuriose dirba mažiau 
kaip 750 darbuotojų arba kurių apyvarta 
yra mažesnė nei 200 mln. EUR, 
didžiausios normos parama mažinama per 
pusę.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjas kritikuoja pasiūlymą, pagal kurį yra remiamos perdirbimo įmonės, 
nepriklausomai nuo jų dydžio (iki šiol didelės įmonės nebuvo įtrauktos). Didelės įmonės, dėl 
savo dydžio užimančios svarbią rinkos dąlį, gali investuoti į savo plėtrą ir negaudamos 
subsidijų. Jei valstybėms narėms bus leista priimti sprendimus šiuo klausimu, gali būti 
iškraipyta konkurencija vidaus rinkoje.

Pakeitimas 118
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) išeitines išmokas ūkininkams, kurie 
visam laikui perleidžia savo valdą kitam 
ūkininkui.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti dabartinę ankstyvo išėjimo į pensiją sistemą.

Pakeitimas 119
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal 1 dalies a punkto ii papunktį 
skiriama ūkininkams arba jų namų ūkio 
nariams, kurie imasi ne žemės ūkio 
veiklos, ir labai mažoms ir mažoms ne 
žemės ūkio įmonėms kaimo vietovėse.

Parama pagal 1 dalies a punkto ii papunktį 
skiriama ūkininkams arba jų namų ūkio 
nariams, kurie imasi ne žemės ūkio 
veiklos, kitiems kaimo vietovių 
gyventojams ir labai mažoms ir mažoms ne 
žemės ūkio įmonėms kaimo vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 120
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal 1 dalies b punktą skiriama 
labai mažoms ir mažoms ne žemės ūkio 
įmonėms kaimo vietovėse ir ūkininkams 
arba jų namų ūkio nariams.

Parama pagal 1 dalies b punktą skiriama 
labai mažoms ir mažoms ne žemės ūkio 
įmonėms kaimo vietovėse ir ūkininkams 
arba jų namų ūkio nariams ir kitiems 
kaimo vietovių gyventojams.
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Or. en

Pakeitimas 121
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Parama pagal 1 dalies ca punktą 
skiriama ūkininkams, kurie ūkininkavo 
bent 10 metų, yra ne jaunesni nei 60 
metų, įsipareigoja visą savo valdą ir 
atitinkamas teises į išmokas visam laikui 
perleisti kitam ūkininkui ir visiškai 
nutraukia visą komercinio ūkininkavimo 
veiklą.

Or. en

Pakeitimas 122
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų 
grupių kūrimas žemės ūkio ir 
miškininkystės sektoriuose siekiant:

1. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tam, kad būtų palengvintas gamintojų 
grupių kūrimas arba gamintojų 
organizacijų didinimas ir plėtra žemės 
ūkio ir miškininkystės sektoriuose siekiant:

Or. pt

Pakeitimas 123
Luís Paulo Alves

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 124
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) vykdyti kitą gamintojų grupių veiklą, 
kaip antai verslo ir prekybos įgūdžių 
plėtojimas ir inovacinių procesų 
organizavimas bei palengvinimas.

(d) vykdyti kitą gamintojų organizacijų 
veiklą, kaip antai verslo ir prekybos 
įgūdžių plėtojimas ir inovacinių procesų 
organizavimas bei palengvinimas.

Or. pt

Pakeitimas 125
Luís Paulo Alves

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) didinimas priimant naujus narius 
arba rinkai pateikiamo gaminio vertės 
didinimas iki tam tikros didžiausios vertės 
rinkoje.

Or. pt

Pakeitimas 126
Luís Paulo Alves
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(db) dydžio suteikiamų privalumų 
jungiantis į asociacijas, sujungiant 
įmones arba pasirašant prekybinius 
susitarimus, kuo pasiekiamas skirtingų 
gamintojų organizacijų veiklos 
papildomumas, skatinimas arba 
vertikalios integracijos skatinimas;

Or. pt

Pakeitimas 127
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų 
organizacijoms, kurias oficialiai pripažįsta 
valstybės narės kompetentinga institucija, 
vadovaudamasi Reglamento dėl bendro 
žemės ūkio rinkų organizavimo 106 
straipsniu ir remdamasi verslo planu. Ji 
skiriama tik toms gamintojų 
organizacijoms, kurios atitinka MVĮ 
apibrėžtį.

Or. pt

Pakeitimas 128
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės tikrina, ar per penkerius Valstybės narės tikrina, ar per penkerius 
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metus nuo gamintojų grupės pripažinimo
pasiekiami verslo plano tikslai.

metus nuo šiame straipsnyje numatytos 
paramos suteikimo yra pasiekiami verslo 
plano tikslai.

Or. pt

Pakeitimas 129
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama fiksuoto dydžio 
metinėmis dalinėmis išmokomis 
pirmuosius penkerius metus nuo tos 
dienos, kurią gamintojų grupė buvo 
pripažinta remiantis jos verslo planu. Ji 
apskaičiuojama remiantis metine parduota
grupės produkcija. Paskutinę dalinę 
išmoką valstybės narės išmoka tik 
patikrinusios, ar verslo planas tinkamai 
įgyvendintas.

Parama skiriama fiksuoto dydžio 
metinėmis dalinėmis išmokomis 
pirmuosius penkerius metus nuo tos 
dienos, kurią buvo suteikta šiame 
straipsnyje numatyta parama. Ji 
apskaičiuojama remiantis metine 
parduotos grupės produkcijos verte.
Paskutinę dalinę išmoką valstybės narės 
išmoka tik patikrinusios, ar verslo planas 
tinkamai įgyvendintas.

Or. pt

Pakeitimas 130
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmaisiais metais valstybės narės 
gamintojų grupei gali skirti paramą, 
apskaičiuotą remiantis vidutine jos narių 
trejų metų, einančių prieš jų įstojimą į 
grupę, metine parduotos produkcijos verte. 
Miškininkystės sektoriaus gamintojų 
grupėms skiriama parama apskaičiuojama 
remiantis jos narių penkerių paskutinių 
metų, einančių prieš grupės pripažinimą, 

Pirmaisiais metais valstybės narės 
gamintojų organizacijai gali skirti paramą, 
apskaičiuotą remiantis vidutine jos narių 
trejų metų, einančių prieš jų įstojimą į 
organizaciją, metine parduotos 
produkcijos verte. Miškininkystės 
sektoriaus gamintojų grupėms skiriama 
parama apskaičiuojama remiantis jos narių 
penkerių paskutinių metų, einančių prieš 
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vidutine parduota produkcija, neįskaitant 
geriausių ir prasčiausių rezultatų.

grupės pripažinimą, vidutine parduota 
produkcija, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

Or. pt

Pakeitimas 131
Richard Seeber

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 
aplinkos tikslų, agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato išmokos gali būti skiriamos ir 
kitiems žemės valdytojams arba jų
grupėms.

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima 
žemės ūkio paskirties žemėje arba žemėje, 
kuri gali būti naudojamas žemės ūkiui 
atlikti veiksmus pagal vieną ar kelis 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
įsipareigojimus arba atliko investicijas, 
skirtas prisiderinti prie klimato kaitos.
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkos tikslų, agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato išmokos gali būti skiriamos ir 
ūkininkų grupėms.

Or. de

Pagrindimas

Šios priemonės visų pirma yra skirtos ūkininkams. Būtina atsižvelgti ir į jau egzistuojančias 
programas bei priemones.

Pakeitimas 132
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 
2 skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

3. Parama teikiama tik už tuos 
įsipareigojimus, kuriais viršijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Or. de

Pagrindimas

Visos su žemės ūkiu ar klimato kaita susijusios aplinkos apsaugos priemonės nepadidinant 
atskaitos rodiklių turi būti pripažintos kaip ekologinio aspekto stiprinimo priemonės 
tiesioginių mokėjimų sistemos apimtyje.

Pakeitimas 133
Richard Seeber

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. 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. Iš 
EŽŪKPF teikiama parama gali būti 
teikiama priemonėms, patenkančioms į 
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Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių.

Or. de

Pagrindimas

Patvirtintomis su žemės ūkiu ar klimato kaita susijusiomis aplinkos apsaugos priemonėmis 
būtina savaime tenkinti ekologinio aspekto stiprinimo reikalavimus, todėl priemonių visuma 
laikoma šio aspekto stiprinimu ir skatinama abiejuose ramsčiuose.

Pakeitimas 134
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Apskaičiuojant ankstesnėje dalyje 
paminėtus mokėjimus, valstybė narė 
situacijose, kuriose kyla pavojaus aplinką 
bei klimatą tausojančioms praktikoms, 
gali pasinaudoti sąvoka „alternatyviosios 
sąnaudos“.

Or. pt

Pakeitimas 135
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių, atsižvelgiant į pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
III antraštinės dalies 3 skyrių skiriamas 
išmokas. Mokėjimai yra pakankamai 
diferencijuojami vadovaujantis šiais 
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kriterijais:
– regiono padėtis ir jos plėtros tikslai,
– nuolatinių gamtinių kliūčių, darančių 
įtaką ūkininkavimui, mastas,
– gamybos rūšis ir, prireikus, ekonominė 
ūkio struktūra.

Or. de

Pagrindimas

Skirtingos gamybos formų ūkiai bei skirtingose gamybos srityse esantys ūkiai turi skirtingas 
įmonės valdymo sąnaudas, o į tai reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 136
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nustatytas išmokų dydis yra tarp 
mažiausios ir didžiausios I priede nustatytų 
sumų/ Išmokų dydis nustatomas laikantis 
mažiausios ir didžiausios I priede nustatytų 
sumų?. Kompensaciniai priedai, didesni 
už priede nustatytą maksimalų dydį, gali 
būti skiriami tuo atveju, jeigu visų 
atitinkamo programavimo lygiu skiriamų 
kompensacinių priedų sumos vidurkis ne 
didesnis už maksimalų kompensuojamų 
išmokų dydį.

Or. de

Pagrindimas

Valstybėms narėms reikia suteikti galimybę skirtingų gamybos formų ūkiams patvirtinti 
skirtingas išmokas.

Pakeitimas 137
Richard Seeber
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 138
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės gali skirti išmokas pagal 
32 straipsnį ir kitose vietovėse nei kalnų 
vietovės, kuriose yra esama didelių 
gamtinių kliūčių ir kurios turėjo teisę į 
išmokas 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu remiantis Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto ii 
pastraipa. Kriterijai, pagal kuriuos 
nustatomos sritys, kitos nei kalnų vietovės, 
kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, 
grindžiami patikima moksline 
informacija, ypač atsižvelgiant į specifines 
regionų aplinkybes bei plėtros tikslus, 
kurie skiriasi priklausomai nuo gamtinių 
kliūčių, gamybos rūšies ir(arba) ūkių 
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ekonominės struktūros.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas dėl naujos kitų kliūčių turinčių sričių klasifikacijos nėra tinkamas 
visoms valstybėms narėms. Atsižvelgiant į Parlamento poziciją, nauja sistema reikėtų 
atsižvelgti į skirtingas sąlygas valstybėse narėse.

Pakeitimas 139
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. su kaimo turizmu susijusių turizmo 
paslaugų plėtrai ir (arba) rinkodarai.

Or. de

Pagrindimas

Su kaimo turizmu susijusių turizmo paslaugų plėtra ir rinkodara kaimo vietovėms turi 
ypatingos svarbos, nes ši ekonomikos šaka daugelyje regionų yra susijusi su žemės ūkiu.

Pakeitimas 140
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. su socialiniu žemės ūkiu (pvz. 
ekologiška sveikatos prižiūra „Green 
Care“) susijusių projektų plėtrai; 

Or. de
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Pagrindimas

Socialinio žemės ūkio pasiūlymų pagal ES projekto pavyzdį „Green Care“ plėtra iš vienos 
pusės yra svarbi kaimo vietovėms, o iš kitos pusės – yra papildoma žemės ūkio ekonomikos 
šaka.

Pakeitimas 141
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies 
a punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta 
daugiau kaip 15 proc. ūkininko vidutinės 
metinės produkcijos palyginti su praėjusių 
vienų metų laikotarpio produkcija. Ši 
vidutinė metinė produkcija skaičiuojama 
atsižvelgiant į praėjusių trejų metų 
laikotarpio produkcijos rezultatus arba 
praėjusių penkerių metų laikotarpio 
vidutinės metų produkcijos mastus, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų arba, tinkamai pagrįstomis 
išskirtinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į 
konkrečių metų per praėjusius penkerius 
metus produkcijos rezultatus.
Nuostolių masto skaičiavimas gali būti 
pritaikytas prie kiekvieno produkto tipo 
konkretaus pobūdžio naudojant:
(a) biologinius rodiklius (prarasta 
biologinė masė) arba lygiaverčius 
prarasto derliaus rodiklius, nustatytus 
ūkio, vietovės, regiono ar nacionaliniu 
lygiu, arba
(b) oro sąlygų rodiklius (kritulių kiekis, 



AM\909845LT.doc 35/43 PE494.555v01-00

LT

temperatūra, ir t. t.), nustatytus vietovės, 
regiono ar nacionaliniu lygiu.

Or. pt

Pakeitimas 142
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 143
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atlieka ir papildomas užduotis, 
perduotas joms administruojančios 
įstaigos ir(arba) mokėjimo agentūros, 
arba

Or. en

Pakeitimas 144
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) vienos arba kartu su partneriais 
plėtros strategijos apimtyje vykdo plačią 
teritoriją apimančius projektus bei 
pagrindinius projektus;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 145
Elisabeth Schroedter

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vietos veiklos grupėms taip pat 
priskiriamos jau veikiančios LEADER 
grupės, remiamos pagal iniciatyvas 
LEADER II1 arba LEADER +2, arba 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
(EŽŪFKP)3 62 straipsnio nuostatas, su 
sąlyga, kad šios grupės tenkina 
reglamento dėl bendro žemės ūkio rinkų 
organizavimo 28, 29 ir 30 straipsnių 
nuostatas.
______________
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1Komisijos pranešimas valstybėms 
narėms, nustatantis bendrų arba 
integruotų veiklos programų, dėl kurių 
valstybės narės kviečiamos teikti prašymą 
paramai pagal Bendrijos iniciatyvą kaimo 
plėtros srityje (Leader II), gaires (OL C 
180, 1994 7 1, p. 48). 48).
2 2000 m. balandžio 14 d. Komisijos 
pranešimas valstybėms narėms, 
nustatantis Bendrijos iniciatyvos kaimo 
plėtros srityje (Leader+) gaires (OL C 
139, 2000 5 18, p. 5). Pranešimas su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Komisijos komunikatu, iš dalies 
keičiančiu 2000 m. balandžio 14 d. 
Komisijos pranešimą valstybėms narėms, 
kuriuo nustatomos Bendrijos kaimo 
plėtros iniciatyvos (Leader +) gairės (OL 
C 294,4, 2003 1 24, p. 11).
3 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 3/2005 dėl Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai.

Or. en

Pakeitimas 146
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelius vietos veiklos grupių sunkumus gaunant paskolas, siūlome išankstines 
išmokas padidinti iki 80 proc.

Pakeitimas 147
Czesław Adam Siekierski

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) b punkte paminėtai paruošiamajai 
paramai, kuriai gali būti teikiama iki 100 
proc. dydžio išankstine subsidijos išmoka, 
jei tokia galimybė yra numatyta 
programoje. 

Or. en

Pagrindimas

Papildomas punktas siūlomas siekiant įtvirtinti nuostatą, leidžiančią pagrindiniams 
projektams skirti iki 100 proc. dydžio siekiančią išankstinę subsidijos išmoką.  Tai yra 
projektai, kuriuose dalyvauja partneriai, kurie dėl finansinių apribojimų negali prašyti 
paramos atskirai. Vietos veiklos grupėms vykdant pagrindinius projektus, pinigus šiems 
partneriams būtų galima pervesti iš anksto. 

Pakeitimas 148
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo 
reikalavimus atitinkančiomis 
investicijomis laikomos tik tos investicijos, 
kuriomis sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 

3. investicijos į naujus drėkinimo 
įrenginius gali būti laikomos 
atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei įrodoma, kad ta 
investicija yra tvaraus pobūdžio ir yra 
suderinama su Vandens pagrindų 
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kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos skyrimo 
reikalavimus, jei, aplinkos analizės 
duomenimis, ta investicija yra tvaraus 
pobūdžio ir neturės neigiamo poveikio 
aplinkai.

direktyva. Investicijos į jau egzistuojančių 
sistemų modernizavimą remiamos jeigu 
pagerina nacionaliniuose veiksmingo 
vandens sunaudojimo planuose, 
patvirtintuose pagal Vandens pagrindų 
direktyvą, nustatytus vandens 
sunaudojimo parametrus.

Or. pt

Pakeitimas 149
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ankstesnės veiklos rezultatus. (b) ankstesnės veiklos rezultatus 2007–
2013 m. laikotarpiu.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgti į 2013 m. nėra tinkama, nes tendencijos valstybėse narėse 2007–2013 m. 
laikotarpiu yra visiškai skirtingos. Todėl reikia vadovautis šio laikotarpio dydžių vidurkiu.

Pakeitimas 150
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 85 proc. reikalavimus atitinkančių 
viešųjų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose, atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, 
sumos;

(a) 85 proc. reikalavimus atitinkančių 
viešųjų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose, regionuose, kuriuose parama 
baigiama teikti, atokiausiuose regionuose 
ir mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, 
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sumos;

Or. en

Pakeitimas 151
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 80 proc. priemonėms, nurodytoms 15, 
28 ir 36 straipsniuose, LEADER vietos 
plėtros programai, nurodytai 
Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 
28 straipsnyje, ir veiksmams pagal 
20 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį. 
Įnašas gali būti padidintas iki 90 proc. 
mažiau išsivysčiusių regionų, atokiausių 
regionų ir mažųjų Egėjo jūros salų, kaip 
apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, 
programoms;

(a) 80 proc. priemonėms, nurodytoms 15, 
28 ir 36 straipsniuose, LEADER vietos 
plėtros programai, nurodytai 
Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 
28 straipsnyje, ir veiksmams pagal 
20 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį. 
Įnašas gali būti padidintas iki 90 proc. 
mažiau išsivysčiusių regionų, regionų, 
kuriuose parama baigiama teikti, 
atokiausių regionų ir mažųjų Egėjo jūros 
salų, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 
2019/93, programoms;

Or. en

Pakeitimas 152
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 60 proc. agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonėms, nurodytoms 
29 straipsnyje. Įnašas gali būti padidintas 
iki 90 proc. mažiau išsivysčiusių, 
atokiausių regionų ir mažųjų Egėjo jūros 
salų, kaip apibrėžta Reglamente (EEB) 
Nr. 2019/93, programoms;

Or. pt
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Pakeitimas 153
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 100 proc. veiksmams, finansuojamiems 
pagal 66 straipsnį.

(b) 100 proc. veiksmams, finansuojamiems 
pagal 66 ir 38 straipsnius.

Or. pt

Pakeitimas 154
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Lėšoms pervedamoms į EŽŪFKP 
pagal Reglamento (ES) Nr. DP/2012 14 
straipsnį, vadovaujantis 3 punktu galioja 
bendras įmokos dydis.

Or. de

Pagrindimas

Lėšoms pervedamoms į EŽŪFKP pagal lankstumo programą, vardan sanglaudos būtina 
taikyti tokį patį įmokos dydį kaip ir kitoms priemonėms.

Pakeitimas 155
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) nagrinėja su programos vertinimo 
planu susijusias veiklos kryptis ir 

(b) nagrinėja programos vertinimo planą, 
kuris buvo pateiktas administruojančios 
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pajėgumą; įstaigos bei jo įgyvendinimo metu daromą 
pažangą;

Or. en

Pakeitimas 156
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2016 iki 2023 m. imtinai valstybė 
narė iki kiekvienų metų gegužės 31 d.
pateikia Komisijai kaimo plėtros 
programos metinę įgyvendinimo ataskaitą 
už praėjusius kalendorinius metus. 2016 m. 
pateikta ataskaita apima 2014 ir 
2015 kalendorinius metus.

1. Nuo 2016 iki 2022 m. imtinai valstybė 
narė iki kiekvienų metų birželio 30 d.
pateikia Komisijai kaimo plėtros 
programos metinę įgyvendinimo ataskaitą 
už praėjusius kalendorinius metus. 
Galutinę ataskaitą valstybės narės 
pateikia iki 2023 m. gruodžio 31 d. 
2016 m. pateikta ataskaita apima 2014 ir 
2015 kalendorinius metus.

Or. en

Pakeitimas 157
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei kaimo plėtros programa numato 
priemones, turinčias valstybės 
finansavimo elementų, šioms priemonėms 
nereikia atskiro pranešimo.

Or. en

Pagrindimas

Reikalauju pakeisti ES nuostatas siekiant išvengti atskiros leidimų išdavimo procedūros tam 
tikroms priemonėms, kurios yra suderinamos su konkurencijos politikos aspektu.



AM\909845LT.doc 43/43 PE494.555v01-00

LT


