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Marit Paulsen 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

BŽŪP ateitis po 2013 m. 
2009/2236(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

30 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

30. pabr÷žia, kad maistas yra svarbiausia 
žem÷s ūkyje gaminama viešoji g÷ryb÷; 
pripažįsta, kad ūkininkai taip pat tiekia 
įvairias viešąsias g÷rybes, už kurias rinkoje 
jiems neatlyginama; tod÷l primygtinai 
reikalauja, kad jie gautų teisingą atlygį ir 
būtų labiau skatinami toliau teikti sveikus 
ir aukštos kokyb÷s produktus, užtikrinti 
geresnes gyvūnų gerov÷s sąlygas ir teikti 
papildomą naudą aplinkai, kurti daugiau 
darbo vietų, kad būtų išsaugotas Europos 
kaimas; 

pabr÷žia, kad maistas yra svarbiausia 
žem÷s ūkyje gaminama viešoji g÷ryb÷; 
pripažįsta, kad ūkininkai taip pat tiekia 
įvairias viešąsias g÷rybes, už kurias rinkoje 
jiems neatlyginama; tod÷l primygtinai 
reikalauja, kad jie gautų teisingą atlygį ir 
būtų labiau skatinami toliau teikti aukštos 
kokyb÷s produktus, užtikrinti geresnes 
gyvūnų gerov÷s sąlygas ir teikti papildomą 
naudą aplinkai, kurti daugiau darbo vietų ir 
visoje Europoje saugoti kraštovaizdį, 
neiškraipant laisvos ir sąžiningos 

prekybos; 

Or. en 
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George Lyon 

ALDE frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

BŽŪP ateitis po 2013 m. 
2009/2236(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

34 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

34. pažymi, kad, nors praeityje buvo 
būtina taikyti kompleksinio paramos 
susiejimo sistemą, pagal kurią tiesiogin÷ 
parama buvo skiriama tiems, kurie laik÷si 
teisinių reikalavimų ir žem÷s ūkio ir 
aplinkos apsaugos aspektais tinkamai 
prižiūr÷jo žemę, dabar ši sistema n÷ra 
tinkamiausia priemon÷, kurią taikant 
ūkininkai teiktų kiek įmanoma daugiau su 
ekologin÷mis sistemomis susijusių 
paslaugų ir kovotų su naujomis 
aplinkosaugos problemomis; be to, 
pabr÷žia, kad prad÷jus taikyti kompleksinio 
paramos susiejimo sistemą iškilo daug 
administracinių problemų, o ūkininkai ją 
nenoriai pri÷m÷, nes jiems susidar÷ įspūdis, 
kad savo darbe jie prarado dalį laisv÷s; 

34. pažymi, kad pagal kompleksinio 
paramos susiejimo sistemą tiesiogin÷ 
parama skiriama tiems, kurie laikosi 
teisinių reikalavimų ir atsižvelgdami į 
žem÷s ūkį ir aplinkos apsaugą tinkamai 
prižiūri žemę, ir ši sistema teb÷ra viena iš 
tinkamų priemonių, kurias taikant 
ūkininkai tinkamiausiai teiktų su 
ekologin÷mis sistemomis susijusias 
paslaugas ir spręstų naujai iškylančias 
aplinkosaugos problemas ir užtikrintų 

pagrindinių viešųjų g÷rybių tiekimą; vis 

d÷lto, pabr÷žia, kad prad÷jus taikyti 
kompleksinio paramos susiejimo sistemą 
iškilo daug administracinių problemų, o 
ūkininkai ją nenoriai pri÷m÷, nes jiems 
susidar÷ įspūdis, kad savo darbe jie prarado 
dalį laisv÷s; taigi ragina supaprastinti 
kompleksinio paramos susiejimo 

reikalavimų įgyvendinimo sistemą ir taip 

sumažinti ūkininkams tenkančią 

administracinę naštą; 

Or. en 
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Carl Haglund, Riikka Manner 

ALDE frakcijos vardu 
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George Lyon 

BŽŪP ateitis po 2013 m. 
2009/2236(INI) 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

75 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

75. ragina toliau taikyti konkrečias 
kompensavimo priemones ūkininkams, 
užsiimantiems žem÷s ūkio veikla 
ūkininkavimui mažiau tinkamuose 
regionuose, pvz., regionuose, kuriuose 
nuolat susiduriama su gamtin÷mis 
kliūtimis, įskaitant kalnų regionus, 
aplinkos apsaugos požiūriu pažeidžiamas 
vietoves ir (arba) regionus, kuriuos 
labiausiai veikia klimato kaita, ir 
atokiausius regionus, siekiant užtikrinti, 
kad žem÷s ūkio veikla vyktų taip, kad 
žem÷ būtų ir toliau tvarkoma ir vietos 
maisto gamyba vyktų visoje ES, be to, būtų 
sumažinta žem÷s atsisakymo gr÷sm÷ ir 
visoje ES užtikrintas subalansuotas 
teritorinis valdymas bei racionali žem÷s 
ūkio gamybos pl÷tra; 

75. ragina toliau taikyti konkrečias 
kompensavimo priemones ūkininkams, 
užsiimantiems žem÷s ūkio veikla 
ūkininkavimui mažiau tinkamuose 
regionuose, pvz., regionuose, kuriuose 
nuolat susiduriama su gamtin÷mis 
kliūtimis, įskaitant, pvz., kalnų regionus, 
aplinkos apsaugos požiūriu pažeidžiamas 
vietoves ir (arba) regionus, kuriuos 
labiausiai veikia klimato kaita, ir 
atokiausius regionus, siekiant užtikrinti, 
kad žem÷s ūkio veikla vyktų taip, kad 
žem÷ būtų ir toliau tvarkoma ir vietos 
maisto gamyba vyktų visoje ES, be to, būtų 
sumažinta žem÷s atsisakymo gr÷sm÷ ir 
visoje ES užtikrintas subalansuotas 
teritorinis valdymas bei racionali žem÷s 
ūkio gamybos pl÷tra; 

Or. en 

 
 


