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Pakeitimas 1
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestauja, jog atsižvelgiant į 
viršutinę ribą, nustatytą 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP) 2 
išlaidų kategorijai, tikėtina, kad 2016 m. 
faktiškai bus sumažintos svarbių bendros 
žemės ūkio politikos (BŽŪP) kategorijų 
išlaidos, įskaitant tiesiogines išmokas ir 
rinkos priemones;

1. apgailestauja, jog atsižvelgiant į 
viršutinę ribą, nustatytą 2014–2020 m. 
daugiametės finansinės programos (DFP) 2 
išlaidų kategorijai, tikėtina, kad 2016 m. 
faktiškai bus sumažintos svarbių bendros 
žemės ūkio politikos (BŽŪP) kategorijų 
išlaidos, įskaitant tiesiogines išmokas ir 
rinkos priemones, nors bendri 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai 
atitinkamai padidinti 2,4 % ir 1,6 %;

Or. pl

Pakeitimas 2
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pažymi, kad šis biudžeto sumažinimas 
atspindi naują BŽŪP, kuri yra pritaikyta 
rinkai ir grindžiama visišku rinkos 
liberalizavimu bei turi rimtų pasekmių 
Europos žemės ūkiui;

Or. pt

Pakeitimas 3
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; nesutinka su Komisija, 
kad neatidėliotinos priemonės, susijusios 
su Rusijos taikomu tam tikrų žemės ūkio 
produktų iš ES importo embargu, turės 
poveikį tik 2015 m., atsižvelgiant į aiškų 
Rusijos ketinimą pratęsti šį importo 
draudimą iki 2016 m. pradžios; yra 
susirūpinęs, kad 2016 m. reikės papildomų 
intervencijų į rinkas dėl to, kad reikės remti 
ES ūkininkus, kuriuos paveikė embargas;

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; nesutinka su Komisija, 
kad neatidėliotinos priemonės, susijusios 
su Rusijos taikomu tam tikrų žemės ūkio 
produktų iš ES importo embargu, turės 
poveikį tik 2015 m., atsižvelgiant į aiškų 
Rusijos ketinimą pratęsti šį importo 
draudimą iki 2016 m. pradžios; yra 
susirūpinęs, kad 2016 m. reikės papildomų 
intervencijų į rinkas dėl to, kad reikės remti 
ES ūkininkus, kuriuos paveikė embargas, 
ypač sieną su Rusija turinčiose šalyse;

Or. pl

Pakeitimas 4
Tibor Szanyi

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; nesutinka su Komisija, 
kad neatidėliotinos priemonės, susijusios 
su Rusijos taikomu tam tikrų žemės ūkio 
produktų iš ES importo embargu, turės 
poveikį tik 2015 m., atsižvelgiant į aiškų 
Rusijos ketinimą pratęsti šį importo 
draudimą iki 2016 m. pradžios; yra 
susirūpinęs, kad 2016 m. reikės 
papildomų intervencijų į rinkas dėl to, kad 
reikės remti ES ūkininkus, kuriuos paveikė 
embargas;

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; nesutinka su Komisija, 
kad neatidėliotinos priemonės, susijusios 
su Rusijos taikomu tam tikrų žemės ūkio 
produktų iš ES importo embargu, turės 
poveikį tik 2015 m., atsižvelgiant į aiškų 
Rusijos ketinimą pratęsti šį importo 
draudimą iki 2016 m. pradžios; ragina 
2016 m. vykdyti papildomas intervencijas į 
rinkas siekiant remti embargo paveiktus 
ES ūkininkus ir maisto sektorių;

Or. en

Pakeitimas 5
Daniel Buda
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Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; nesutinka su Komisija, 
kad neatidėliotinos priemonės, susijusios 
su Rusijos taikomu tam tikrų žemės ūkio 
produktų iš ES importo embargu, turės 
poveikį tik 2015 m., atsižvelgiant į aiškų 
Rusijos ketinimą pratęsti šį importo 
draudimą iki 2016 m. pradžios; yra 
susirūpinęs, kad 2016 m. reikės papildomų 
intervencijų į rinkas dėl to, kad reikės remti 
ES ūkininkus, kuriuos paveikė embargas;

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; nesutinka su Komisija, 
kad neatidėliotinos priemonės, susijusios 
su Rusijos taikomu tam tikrų žemės ūkio 
produktų iš ES importo embargu, turės 
poveikį tik 2015 m., ir laikosi nuomonės, 
kad neatidėliotinos priemonės turi būti 
taikomos ir šalims, kurios patiria 
netiesioginį Rusijos embargo poveikį, 
atsižvelgiant į aiškų Rusijos ketinimą 
pratęsti šį importo draudimą iki 2016 m. 
pradžios; yra susirūpinęs, kad 2016 m. 
reikės papildomų intervencijų į rinkas dėl 
to, kad reikės remti ES ūkininkus, kuriuos 
paveikė embargas;

Or. ro

Pakeitimas 6
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; nesutinka su Komisija, 
kad neatidėliotinos priemonės, susijusios 
su Rusijos taikomu tam tikrų žemės ūkio 
produktų iš ES importo embargu, turės 
poveikį tik 2015 m., atsižvelgiant į aiškų 
Rusijos ketinimą pratęsti šį importo 
draudimą iki 2016 m. pradžios; yra 
susirūpinęs, kad 2016 m. reikės 
papildomų intervencijų į rinkas dėl to, kad 
reikės remti ES ūkininkus, kuriuos
paveikė embargas;

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; atsižvelgdamas į tai, 
kad Rusija patvirtino, jog savo draudimą, 
taikomą importams, pratęs iki 2016 m. 
rugpjūčio mėn., ragina Komisiją taikyti 
visas reikalingas priemones, kaip kad 
žemiau viršutinės ribos turimos maržos 
panaudojimas, ES ūkininkams remti 
visose žemės ūkio srityse, kurias paveikė 
embargas;
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Or. en

Pakeitimas 7
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; nesutinka su Komisija, 
kad neatidėliotinos priemonės, susijusios 
su Rusijos taikomu tam tikrų žemės ūkio 
produktų iš ES importo embargu, turės 
poveikį tik 2015 m., atsižvelgiant į aiškų 
Rusijos ketinimą pratęsti šį importo 
draudimą iki 2016 m. pradžios; yra 
susirūpinęs, kad 2016 m. reikės 
papildomų intervencijų į rinkas dėl to, kad 
reikės remti ES ūkininkus, kuriuos 
paveikė embargas;

7. apgailestauja, kad, palyginti su 2015 m., 
sumažinta biudžeto lėšų intervencijoms į 
žemės ūkio rinkas; palankiai vertina 
Komisijos sprendimą, pagal kurį Rusijos 
taikomo embargo paveiktiems vaisių ir 
daržovių augintojams taikomos priemonės
nuo 2015 m. rugpjūčio 1 d. turės būti 
taikomos toliau, ir ragina tas priemones 
taikyti tiek ilgai, kiek truks importo
draudimas, taip pat jas išplėsti, kad jos 
apimtų visus paveiktus javų ir 
gyvulininkystės sektorius; pabrėžia, kad 
ypatingą dėmesį reikia skirti pieno 
sektoriui, nes Rusijos embargas didina 
gamintojų netikrumo jausmą ir didina 
kainos mažėjimą nuo tada, kai panaikinta 
kvotų sistema;

Or. es

Pakeitimas 8
Miguel Viegas

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. yra nustebęs dėl didelio pagalbos 
gamintojų organizacijoms sumažinimo 
nuo 541,5 mln. EUR iki 387 mln. EUR, 
kuris prieštarauja visam požiūriui, kuriuo 
grindžiama naujoji BŽŪP, paremta tų 
pačių gamintojų organizacijų stiprinimu;

Or. pt
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Pakeitimas 9
Petri Sarvamaa

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. mano, kad būtina sukurti biudžeto 
eilutę, skirtą pieno gamintojams, 
kenčiantiems nuo ilgalaikių Rusijos 
embargo padarinių, remti;

Or. en

Pakeitimas 10
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja, kad reikia skirti lėšų siekiant 
kompensuoti ekonominius nuostolius, 
kuriuos patyrė ūkininkai dėl rinkos bei 
sanitariniu ar fitosanitarinių krizių, 
pavyzdžiui, Xylella fastidiosa protrūkio, ir 
primena, kad šiuo tikslu reikia panaudoti 
turimą 2 išlaidų kategorijos maržą;

8. pakartoja, kad reikia skirti lėšų siekiant 
kompensuoti ekonominius nuostolius, 
kuriuos patyrė ūkininkai dėl rinkos bei 
sanitariniu ar fitosanitarinių krizių, 
pavyzdžiui, Xylella fastidiosa protrūkio, ir 
primena, kad šiuo tikslu reikia panaudoti 
turimą 2 išlaidų kategorijos maržą; ragina 
padidinti išteklius, reikalingus siekiant 
įsikišti į pieno sektorių, siekiant išvengti 
numatomo kainų sumažėjimo dėl pieno 
kvotų sistemos panaikinimo;

Or. pt

Pakeitimas 11
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja, kad reikia skirti lėšų siekiant 
kompensuoti ekonominius nuostolius, 
kuriuos patyrė ūkininkai dėl rinkos bei 
sanitariniu ar fitosanitarinių krizių, 
pavyzdžiui, Xylella fastidiosa protrūkio, ir 
primena, kad šiuo tikslu reikia panaudoti 
turimą 2 išlaidų kategorijos maržą;

8. pakartoja, kad reikia skirti lėšų siekiant 
kompensuoti ekonominius nuostolius, 
kuriuos patyrė ūkininkai dėl rinkos bei 
sanitariniu ar fitosanitarinių krizių, 
pavyzdžiui, Xylella fastidiosa protrūkio, ir 
primena, kad šiuo tikslu reikia panaudoti 
turimą 2 išlaidų kategorijos maržą; mano, 
kad kompensacija už išnaikinimą taip pat 
turėtų apimti žemės ūkio ekosistemų 
reabilitavimą, įskaitant dirvą, ir tvirtos 
biologinės įvairovės sukūrimą, ypač 
užtikrinant sodinamosios medžiagos 
genetinę įvairovę, kuri idealiu atveju 
apimtų atsparumą ar toleranciją ligoms ar 
kenkėjams; iš tikrųjų mano, kad vienas iš 
bet kokios pagalbos teikiamų tikslų turėtų 
būti subalansuotų biologiniu požiūriu 
įvairių žemės ūkio ekosistemų ir 
kraštovaizdžių, kurie būtų atsparesni 
ateities pavojams, užtikrinimas;

Or. en

Pakeitimas 12
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Nuomonės projektas
8 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

8. pakartoja, kad reikia skirti lėšų siekiant 
kompensuoti ekonominius nuostolius, 
kuriuos patyrė ūkininkai dėl rinkos bei 
sanitariniu ar fitosanitarinių krizių, 
pavyzdžiui, Xylella fastidiosa protrūkio, ir 
primena, kad šiuo tikslu reikia panaudoti 
turimą 2 išlaidų kategorijos maržą;

8. pakartoja, kad reikia skirti lėšų siekiant 
kompensuoti ekonominius nuostolius, 
kuriuos patyrė ūkininkai dėl rinkos bei 
sanitariniu ar fitosanitarinių krizių, 
pavyzdžiui, Xylella fastidiosa protrūkio, ir 
primena, kad šiuo tikslu reikia panaudoti 
turimą 2 išlaidų kategorijos maržą; ragina 
Komisiją ir Tarybą imtis visų reikalingų 
priemonių siekiant kovoti su šių rinkų 
blogėjimu;

Or. en
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Pakeitimas 13
Nicola Caputo

Nuomonės projektas
8 dalies 1 pastraipa (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

ragina skirti papildomų lėšų alyvmedžių 
auginimo ir alyvuogių aliejaus sektoriui 
siekiant ūkininkams kompensuoti 
nuostolius, patirtus dėl Xylella fastidiosa 
protrūkio, pagerinti prevencijos 
priemones Europoje, kovoti su šios 
pražūtingos ligos plitimu, restruktūrizuoti 
sektorių ir stiprinti mokslinius tyrimus, 
susijusius su patogenais ir jų nešėjais;

Or. it

Pakeitimas 14
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
8 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

8a. bendrai pažymi, kad reikalingos 
investicijos siekiant mūsų žemės ūkio 
ekosistemas padaryti atsparias klimato 
kaitai ir invazinių rūšių įsikūrimui ir 
išplitimui, ypač naudojant biologiniu 
požiūriu įvairius kraštovaizdžius ir gyvą, 
sveiką dirvožemį, kuriame būtų plėšrūnų 
ir naudingų rūšių, sudarančių sąlygas 
natūraliai reguliuoti kenksmingųjų 
organizmų populiacijas;

Or. en



PE565.016v01-00 10/25 AM\1069322LT.doc

LT

Pakeitimas 15
Jan Huitema, Marit Paulsen, Fredrick Federley

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad siūloma 2 mln. EUR 
sumažinti sumą, skirtą pieno skatinimo 
mokyklose programai, t. y. nuo 
77 mln. EUR asignavimų 2015 m. iki 
75 mln. EUR pagal 2016 m. biudžeto 
projektą; primena Parlamento prašymą 
kasmet 20 mln. EUR didinti sumą, skirtą 
šiai programai; džiaugiasi, kad truputį 
daugiau lėšų skirta vaisių skatinimo 
mokyklose programai, šie asignavimai 
padidėja iki 150 mln. EUR; pažymi, jog 
nustatyta, kad abi šios programos 
valstybėse narėse naudingos ir 
veiksmingos, ir pabrėžia jų svarbą 
dabartinės krizės ir netinkamos vaikų 
mitybos Sąjungoje sąlygomis;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 16
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad siūloma 2 mln. EUR 
sumažinti sumą, skirtą pieno skatinimo 
mokyklose programai, t. y. nuo 
77 mln. EUR asignavimų 2015 m. iki 
75 mln. EUR pagal 2016 m. biudžeto 
projektą; primena Parlamento prašymą 
kasmet 20 mln. EUR didinti sumą, skirtą 
šiai programai; džiaugiasi, kad truputį 
daugiau lėšų skirta vaisių skatinimo 
mokyklose programai, šie asignavimai 
padidėja iki 150 mln. EUR; pažymi, jog 
nustatyta, kad abi šios programos 

9. apgailestauja, kad siūloma 2 mln. EUR 
sumažinti sumą, skirtą pieno skatinimo 
mokyklose programai, t. y. nuo 
77 mln. EUR asignavimų 2015 m. iki 
75 mln. EUR pagal 2016 m. biudžeto 
projektą; primena Parlamento prašymą 
kasmet 20 mln. EUR didinti sumą, skirtą 
šiai programai; džiaugiasi, kad truputį 
daugiau lėšų skirta vaisių skatinimo 
mokyklose programai, šie asignavimai 
padidėja iki 150 mln. EUR; pažymi, jog 
nustatyta, kad abi šios programos 
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valstybėse narėse naudingos ir 
veiksmingos, ir pabrėžia jų svarbą 
dabartinės krizės ir netinkamos vaikų 
mitybos Sąjungoje sąlygomis;

valstybėse narėse naudingos ir 
veiksmingos, ypač dėl to, kad jas vykdant 
vaikai mokomi sveikos mitybos įpročių, ir 
pabrėžia jų svarbą dabartinės krizės ir 
netinkamos vaikų mitybos Sąjungoje 
sąlygomis;

Or. pl

Pakeitimas 17
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad siūloma 2 mln. EUR 
sumažinti sumą, skirtą pieno skatinimo 
mokyklose programai, t. y. nuo 
77 mln. EUR asignavimų 2015 m. iki 
75 mln. EUR pagal 2016 m. biudžeto 
projektą; primena Parlamento prašymą 
kasmet 20 mln. EUR didinti sumą, skirtą 
šiai programai; džiaugiasi, kad truputį 
daugiau lėšų skirta vaisių skatinimo 
mokyklose programai, šie asignavimai 
padidėja iki 150 mln. EUR; pažymi, jog 
nustatyta, kad abi šios programos 
valstybėse narėse naudingos ir 
veiksmingos, ir pabrėžia jų svarbą 
dabartinės krizės ir netinkamos vaikų 
mitybos Sąjungoje sąlygomis;

9. apgailestauja, kad siūloma 2 mln. EUR 
sumažinti sumą, skirtą pieno skatinimo 
mokyklose programai, t. y. nuo 
77 mln. EUR asignavimų 2015 m. iki 
75 mln. EUR pagal 2016 m. biudžeto 
projektą; primena Parlamento prašymą 
kasmet 20 mln. EUR didinti sumą, skirtą 
šiai programai; mano, kad nedidelis 
6 mln. EUR siekiantis lėšų, skirtų vaisių 
skatinimo mokyklose programai, 
padidinimas aiškiai yra nepakankamas; 
pažymi, jog nustatyta, kad abi šios 
programos valstybėse narėse naudingos ir 
veiksmingos, ir pabrėžia jų svarbą 
dabartinės krizės ir netinkamos vaikų 
mitybos Sąjungoje sąlygomis;

Or. pt

Pakeitimas 18
Jean-Paul Denanot

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad siūloma 2 mln. EUR 9. apgailestauja, kad Komisija pritariant 
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sumažinti sumą, skirtą pieno skatinimo 
mokyklose programai, t. y. nuo 
77 mln. EUR asignavimų 2015 m. iki 
75 mln. EUR pagal 2016 m. biudžeto 
projektą; primena Parlamento prašymą 
kasmet 20 mln. EUR didinti sumą, skirtą 
šiai programai; džiaugiasi, kad truputį 
daugiau lėšų skirta vaisių skatinimo 
mokyklose programai, šie asignavimai 
padidėja iki 150 mln. EUR; pažymi, jog 
nustatyta, kad abi šios programos 
valstybėse narėse naudingos ir 
veiksmingos, ir pabrėžia jų svarbą 
dabartinės krizės ir netinkamos vaikų 
mitybos Sąjungoje sąlygomis;

Tarybai siūlo 2 mln. EUR sumažinti sumą, 
skirtą pieno skatinimo mokyklose 
programai, t. y. nuo 77 mln. EUR 
asignavimų 2015 m. iki 75 mln. EUR pagal 
2016 m. biudžeto projektą; primena 
Parlamento prašymą kasmet 20 mln. EUR 
didinti sumą, skirtą šiai programai; 
džiaugiasi, kad Komisija pritariant 
Tarybai siūlo truputį daugiau lėšų skirti
vaisių skatinimo mokyklose programai ir 
šiuos asignavimus padidinti iki 
150 mln. EUR; pažymi, jog nustatyta, kad 
abi šios programos valstybėse narėse 
naudingos, ir pabrėžia jų svarbą dabartinės 
krizės ir netinkamos vaikų mitybos 
Sąjungoje sąlygomis; ragina Tarybą 
atsižvelgti į Parlamento pasiūlymus, 
kuriuose raginama palengvinti valstybėms 
narėms tenkančią biurokratinę naštą 
siekiant padidinti abiejų sistemų 
veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 19
Marc Tarabella

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad siūloma 2 mln. EUR 
sumažinti sumą, skirtą pieno skatinimo 
mokyklose programai, t. y. nuo 
77 mln. EUR asignavimų 2015 m. iki 
75 mln. EUR pagal 2016 m. biudžeto 
projektą; primena Parlamento prašymą 
kasmet 20 mln. EUR didinti sumą, skirtą 
šiai programai; džiaugiasi, kad truputį 
daugiau lėšų skirta vaisių skatinimo 
mokyklose programai, šie asignavimai 
padidėja iki 150 mln. EUR; pažymi, jog 
nustatyta, kad abi šios programos 
valstybėse narėse naudingos ir 
veiksmingos, ir pabrėžia jų svarbą 
dabartinės krizės ir netinkamos vaikų 

9. apgailestauja, kad siūloma 2 mln. EUR 
sumažinti sumą, skirtą pieno skatinimo 
mokyklose programai, t. y. nuo 
77 mln. EUR asignavimų 2015 m. iki 
75 mln. EUR pagal 2016 m. biudžeto 
projektą; primena Parlamento prašymą 
kasmet 20 mln. EUR didinti sumą, skirtą 
šiai programai – taip pieno programai 
būtų suteikiamas iš viso 100 milijonų 
EUR biudžetas; džiaugiasi, kad truputį 
daugiau lėšų skirta vaisių skatinimo 
mokyklose programai, šie asignavimai 
padidėja iki 150 mln. EUR per metus; 
pažymi, jog nustatyta, kad abi šios 
programos valstybėse narėse naudingos ir 
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mitybos Sąjungoje sąlygomis; veiksmingos, jomis per metus pasinaudoja 
beveik 30 milijonų vaikų, ir pabrėžia jų 
svarbą dabar, kai vaikai valgo mažiau 
vaisių daržovių ir geria mažiau pieno, ir 
kai daugėja nutukusių vaikų ;

Or. fr

Pakeitimas 20
Jean-Paul Denanot

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. apgailestauja dėl to, kad Taryba siūlo 
vaisių ir daržovių sektoriaus gamintojų 
organizacijų veiklai skirtas išlaidas 
sumažinti 13,8 mln. EUR, turint omenyje 
jų svarbą maisto tiekimo grandinėje ir 
dabartines problemas, su kuriomis 
susiduria šis sektorius;

Or. en

Pakeitimas 21
Peter Jahr

Nuomonės projektas
9 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

9a. ragina pieno ir vaisių skatinimo 
mokyklose programas perkelti į antrąjį 
bendros žemės ūkio politikos ramstį, kad 
jų ypatingą pobūdį būtų galima geriau 
vietoje pritaikyti prie regioninių ypatybių 
ir poreikių ir taip padidinti šių programų 
priimtinumą ir patogumą;

Or. de
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Pakeitimas 22
Hannu Takkula, Nils Torvalds

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primygtinai reikalauja, kad bet kokios 
ES biudžeto įplaukos, gautos iš papildomo 
mokesčio ar kokių nors kitų asignuotųjų 
įplaukų iš žemės ūkio 2014–2015 m., būtų 
paliktos 2 išlaidų kategorijoje;

10. primygtinai reikalauja, kad bet kokios 
ES biudžeto įplaukos, gautos iš papildomo 
mokesčio ar kokių nors kitų asignuotųjų 
įplaukų iš žemės ūkio 2014–2015 m., būtų 
paliktos 2 išlaidų kategorijoje; laikosi 
nuomonės, kad visi 2015 m. surinkti kvotų 
viršijimo mokesčiai, ypač pieno sektoriuje, 
turėtų būti panaudoti rinkai remti ir 
kitoms pagalbos pieno sektoriui 
priemonėms;

Or. fi

Pakeitimas 23
Peter Jahr

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primygtinai reikalauja, kad bet kokios 
ES biudžeto įplaukos, gautos iš papildomo 
mokesčio ar kokių nors kitų asignuotųjų 
įplaukų iš žemės ūkio 2014–2015 m., būtų
paliktos 2 išlaidų kategorijoje;

10. primygtinai pabrėžia, kad bet kokios 
ES biudžeto įplaukos, gautos iš papildomo 
mokesčio ar kokių nors kitų asignuotųjų 
įplaukų iš žemės ūkio 2014–2015 m., turi 
būti paliktos 2 išlaidų kategorijoje;

Or. de

Pakeitimas 24
James Nicholson

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primygtinai reikalauja, kad bet kokios 10. primygtinai pabrėžia, kad bet kokios 
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ES biudžeto įplaukos, gautos iš papildomo 
mokesčio ar kokių nors kitų asignuotųjų 
įplaukų iš žemės ūkio 2014–2015 m., būtų 
paliktos 2 išlaidų kategorijoje;

ES biudžeto įplaukos, gautos iš papildomo 
mokesčio nuobaudų, skiriamos 
pakartotinėms investicijoms į pieno 
sektorių ir kad kitos asignuotosios 
įplaukos iš žemės ūkio 2014–2015 m., 
paliekamos 2 išlaidų kategorijoje; 
palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 
šias įplaukas skirti EŽŪGF;

Or. en

Pakeitimas 25
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. primygtinai reikalauja, kad bet kokios 
ES biudžeto įplaukos, gautos iš papildomo 
mokesčio ar kokių nors kitų asignuotųjų 
įplaukų iš žemės ūkio 2014–2015 m., būtų 
paliktos 2 išlaidų kategorijoje;

10. primygtinai reikalauja, kad bet kokios 
ES biudžeto įplaukos, gautos iš papildomo 
mokesčio nuobaudų ar kokių nors kitų 
asignuotųjų įplaukų iš žemės ūkio 2014–
2015 m., būtų paliktos 2 išlaidų 
kategorijoje; palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą šias įplaukas skirti EŽŪGF;

Or. en

Pakeitimas 26
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad žemės ūkio sektoriaus krizių 
rezervui skirtos 2016 m. biudžeto lėšos, 
kurios po to liks nepanaudotos, visos būtų 
paliktos 2 išlaidų kategorijai kitais 
biudžetiniais metais tiesioginėms 
išmokoms ūkininkams, kaip numatyta 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad bet kokios žemės ūkio 
sektoriaus krizių rezervui skirtos 2016 m. 
biudžeto lėšos, kurios lieka nepanaudotos, 
visos būtų paliktos 2 išlaidų kategorijai 
kitais biudžetiniais metais tiesioginėms 
išmokoms ūkininkams, kaip numatyta 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013;
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Or. pl

Pakeitimas 27
Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad žemės ūkio sektoriaus krizių 
rezervui skirtos 2016 m. biudžeto lėšos, 
kurios po to liks nepanaudotos, visos būtų 
paliktos 2 išlaidų kategorijai kitais 
biudžetiniais metais tiesioginėms 
išmokoms ūkininkams, kaip numatyta 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares 
užtikrinti, kad žemės ūkio sektoriaus krizių 
rezervui skirtos 2016 m. biudžeto lėšos, 
kurios po to liks nepanaudotos, visos būtų 
paliktos 2 išlaidų kategorijai kitais 
biudžetiniais metais tiesioginėms 
išmokoms ūkininkams, kaip numatyta 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013; 
pakartoja, kad lėšos, naudojamos Rusijos 
embargo poveikiui kompensuoti, neturi 
būti imamos iš rezervo lėšų, skiriamų 
krizėms žemės ūkio sektoriuje;

Or. pt

Pakeitimas 28
Daniel Buda

Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. apgailestauja dėl Tarybos sprendimo 
atmesti raginimą11 valstybių narių 
prašymu šešiems mėnesiams pratęsti 
nacionalinę kaimo plėtros programą už 
2007–2013 m. laikotapio metus;

Or. ro

Pakeitimas 29
Peter Jahr
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Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. pažymi, kad Europos žemės ūkis 
pastaraisiais metais patiria vis daugiau 
krizių; taigi ragina Komisiją persvarstyti 
nenumatytų išlaidų finansavimo sistemą 
ir sukurti naują priemonę, kuri sudarytų 
sąlygas greitai politinei intervencijai 
krizės atveju, neapsunkinant metinių 
tiesioginių išmokų;

Or. de

Pakeitimas 30
Miguel Viegas

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją ir valstybes nares 
tinkamu laiku stebėti didelį žemės ūkio 
produktų kainų svyravimą, kuris daro 
neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, ir, 
kai reikia, skubiai ir veiksmingai reaguoti;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares 
tinkamu laiku, ypač atkreipiant dėmesį į 
pieno sektorių, stebėti didelį žemės ūkio 
produktų kainų svyravimą, kuris daro 
neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, ir, 
kai reikia, skubiai ir veiksmingai reaguoti;

Or. pt

Pakeitimas 31
Nicola Caputo

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją ir valstybes nares 
tinkamu laiku stebėti didelį žemės ūkio 
produktų kainų svyravimą, kuris daro 
neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, ir, 

12. ragina Komisiją ir valstybes nares
tinkamu laiku stebėti didelį žemės ūkio 
produktų kainų svyravimą, kuris daro 
neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, ir, 



PE565.016v01-00 18/25 AM\1069322LT.doc

LT

kai reikia, skubiai ir veiksmingai reaguoti; kai reikia, skubiai ir veiksmingai reaguoti, 
tiesiogiai suteikiant ūkininkams galimybę 
kovoti su tokiu kainų svyravimu;

Or. it

Pakeitimas 32
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją ir valstybes nares 
tinkamu laiku stebėti didelį žemės ūkio 
produktų kainų svyravimą, kuris daro 
neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, ir, 
kai reikia, skubiai ir veiksmingai reaguoti;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares 
tinkamu laiku stebėti didelį žemės ūkio 
produktų kainų svyravimą, kuris daro 
neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, ir, 
kai reikia, skubiai ir veiksmingai reaguoti;
pažymi, kad šis stebėjimas turėtų būti 
vykdomas visuose gamybos sektoriuose, 
ypatingą dėmesį skiriant mažiems ir 
vidutinio dydžio ūkiams;

Or. pt

Pakeitimas 33
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Nuomonės projektas
12 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

12. ragina Komisiją ir valstybes nares 
tinkamu laiku stebėti didelį žemės ūkio 
produktų kainų svyravimą, kuris daro 
neigiamą poveikį ūkininkų pajamoms, ir, 
kai reikia, skubiai ir veiksmingai reaguoti;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares 
tinkamu laiku stebėti žemės ūkio produktų 
kainų svyravimą, kuris daro neigiamą 
poveikį ūkininkų pajamoms, ir, kai reikia, 
skubiai ir veiksmingai reaguoti;

Or. en
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Pakeitimas 34
Daniel Buda

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. atkreipia dėmesį į pieno kvotų 
panaikinimą ir laikosi nuomonės, kad 
siekiant išvengti rinkos pusiausvyros 
sutrikimo 2017 m. rugsėjo mėn. 
panaikinus cukraus kvotas, reikalingos 
parengiamosios priemonės;

Or. ro

Pakeitimas 35
Marijana Petir

Nuomonės projektas
12 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

12a. ragina Komisiją mobilizuoti žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo lėšas 
siekiant taikyti krizių priemones, kad būtų 
galima padėti pieno pramonei; mano, kad 
taikant tokias priemones turėtų būti 
siekiama padėti mažiems ir vidutinio 
dydžio pieno gamintojams, kurie 
labiausiai nukentėjo 2015 m. panaikinus 
kvotų sistemas, ir kad išlaidos turėtų būti 
skiriamos gamybos procesų 
technologijoms gerinti ir paskatoms 
gaminti pridėtinės vertės produktus; 

Or. hr

Pakeitimas 36
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Nuomonės projektas
13 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

13. džiaugiasi dėl lėšų, numatytų kaip 
parama bitininkystei, nes Parlamentas ne 
kartą yra išreiškęs nuomonę, kad 
bitininkystė yra vienas iš žemės ūkio 
ateities prioritetų ir svarbi siekiant 
išsaugoti biologinę įvairovę;

13. džiaugiasi dėl lėšų, numatytų kaip 
parama bitininkystei, nes Parlamentas ne 
kartą yra išreiškęs nuomonę, kad 
bitininkystė ir funkcinės biologinės 
įvairovės, ypač apdulkintojų ir jų teikiamų 
paslaugų išsaugojimas, yra žemės ūkio 
ateities prioritetai;

Or. en

Pakeitimas 37
Jean-Paul Denanot

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. atkreipia dėmesį į tikslus didinti 
Europos žemės ūkio konkurencingumą ir 
tvarumą ir prašo skirti išteklių šiems 
tikslams pasiekti.

14. atkreipia dėmesį į tikslus didinti 
Europos žemės ūkio konkurencingumą ir 
tvarumą ir prašo skirti išteklių šiems 
tikslams pasiekti; primena, kokį 
potencialą turi žemės ūkio politika darbo 
vietų kūrimo, techninių ir socialinių 
inovacijų bei darnaus vystymosi srityje, 
ypač kaimo vietovėse, kur ji skatina 
regionų vystymąsi;

Or. en

Pakeitimas 38
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Nuomonės projektas
14 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

14. atkreipia dėmesį į tikslus didinti 
Europos žemės ūkio konkurencingumą ir
tvarumą ir prašo skirti išteklių šiems 
tikslams pasiekti.

14. atkreipia dėmesį į tikslą didinti 
Europos žemės ūkio tvarumą ir prašo skirti 
išteklių šiems tikslams pasiekti, ypatingą 
dėmesį skiriant biudžetams, pritaikytiems 
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taip, kad iš jų būtų skiriama parama 
gamybai vietinėms ir artimoms rinkoms, 
trumpiems prekių platinimo kanalams ir 
vietos rinkų koordinavimui, 
konsolidavimui ir plėtrai;

Or. pt

Pakeitimas 39
Lidia Senra Rodríguez

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. pabrėžia poreikį sukurti biudžeto 
eilutę siekiant remti ir pripažinti svarbų 
ūkininkų profesinių sąjungų organizacijų 
Europoje atliekamą vaidmenį;

Or. pt

Pakeitimas 40
Jan Huitema

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. mano, kad savanoriškas 
moduliavimas tarp žemės ūkio biudžeto I 
ir II ramsčių gali iškraipyti konkurenciją 
valstybėms narėms nelygiai paskirstant 
(ne)tiesiogines subsidijas. Ragina 
Komisiją atsižvelgiant į BŽŪP laikotarpio 
vidurio peržiūrą pranešti apie galimą 
pašalinį šių priemonių poveikį;

Or. en
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Pakeitimas 41
Jens Rohde

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. apgailestauja dėl lankstumo tarp I ir 
II ramsčių suteikimo ir tokiu būdu 
vykdomo Europos žemės ūkio politikos 
renacionalizavimo;

Or. en

Pakeitimas 42
Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. ragina kuo greičiau visiškai suderinti 
tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros 
išmokų sumas visose 28 ES valstybėse 
narėse; pažymi, kad didelis tiesioginių 
išmokų skirtingose valstybėse narėse 
skirtumas trukdo konkurencingumui, 
todėl ragina Komisiją svarstyti visas 28 
ES valstybes nares kaip vieną subjektą 
pasaulio žemės ūkio rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 43
Peter Jahr

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. pabrėžia, kad svarbu plėtoti naujas 
rinkas siekiant išsaugoti Europos žemės 
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ūkio konkurencingumą ir padidinti 
atsparumą rinkos krizėms, kaip kad 
Rusijos embargo atveju; ragina teikti 
finansinę paramą rinkos plėtrai, inter 
alia, naudojant iš papildomo mokesčio 
gaunamas lėšas;

Or. de

Pakeitimas 44
Jean-Paul Denanot, Jens Rohde

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. pabrėžia, jog būtina, kad 
moksliniams tyrimams žemės ūkio maisto 
produktų sektoriuje skirtos lėšos, ypač 
lėšos iš programos „Horizontas 2020“ 
biudžeto, ir toliau būtų visiškai 
prieinamos siekiant skatinti naujoves 
žemės ūkio sektoriuje;

Or. en

Pakeitimas 45
Marijana Petir

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. ragina Komisiją padidinti 
finansavimą, skiriamą iš 2016 m. ir 
2017 m. ES biudžetų žemės ūkio 
sektoriaus krizių rezervui 162 000 000 
EUR per metus – ši suma turėtų būti 
panaudota cukraus sektoriui ir cukraus 
runkelių augintojams skirtoms pagalbos 
priemonėms įgyvendinti, atsižvelgiant į 
tai, kad gamybos kvotos bus panaikintos 
2017 m.;

Or. hr
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Pakeitimas 46
Nicola Caputo

Nuomonės projektas
14 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14a. primena sunkumus, su kuriais 
susidurta praėjusiais finansiniais metais, 
kai buvo sumažinti asignavimai; mano, 
kad bet koks mėginimas sumažinti žemės 
ūkio asignavimus būtų neveiksmingas ir 
netgi pavojingas, nes sutrukdytų siekti 
BŽŪP tikslų ir sektorius taptų dar 
pažeidžiamesnis, ir labai susilpnintų 
pastangas pagerinti Europos žemės ūkio 
konkurencingumą;

Or. it

Pakeitimas 47
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Nuomonės projektas
14 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

14b. laikosi nuomonės, kad specialios 
biudžeto eilutės turėtų būti skiriamos 
nedidelio masto perdirbimo projektams, 
skirtiems žemės ūkio produktams ir 
pritaikytiems trumpiems  tiekimo 
kanalams, remti;

Or. pt

Pakeitimas 48
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas

Nuomonės projektas
14 c dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

14c. laikosi nuomonės, kad reikėtų skirti 
biudžeto eilutę trumpais tiekimo kanalais 
pagrįstiems skirstymo tinklams skatinti.

Or. pt


