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30.6.2010 A7-0204/9 

Pakeitimas  9 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

K a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ka. kadangi vieną po kitos vykdant BŽŪP 
reformas visada buvo atsižvelgiama į  
stambios žem÷s ūkio pramon÷s interesus 
ir šios pramon÷s produktai palankiomis 
kainomis pripildo rinką po to, kai buvo 
visiškai liberalizuotos žem÷s ūkio rinkos, 
ir tai yra žem÷s, žem÷s ūkio gamybos ir 
pardavimo koncentracijos priežastis ir 
kyla pavojus, kaip daugelyje ES šalių  
išsilaikyti mažiems ir vidutiniams 
ūkininkams,  

Or. en 
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Pakeitimas  10 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

L b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Lb. kadangi tarptautin÷s finansin÷s 
spekuliacijos yra pagrindin÷ didžiul÷s 
žem÷s ūkio kainų kaitos priežastis; 
kadangi svarbu, kad būtų aktyvi ES žem÷s 
ūkio politika, kuri užtikrintų maisto 
saugumą ir stabilizuotų kainas pagrįstu 
lygiu, ir kadangi Komisija ir valstyb÷s 
nar÷s ateityje turi imtis priemonių užkirsti 
kelią tolesnei spekuliacijai maisto 
atžvilgiu, 

Or. en 
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Pakeitimas  11 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

M a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ma. kadangi  vieną po kitos vykdant 
BŽŪP reformas d÷l sektorių, tokių, kaip: 
pramon÷ ir paslaugos, interesų buvo 
paaukoti smulkūs ir vidurinio dydžio 
ūkininkai, ES derantis PPO ir laisvos 
prekybos susitarimuose; kadangi 
diskusijos PPO parodo, kad ES ketina 
paaukoti ūkininkus ir kaimo 
bendruomenes ne d÷l trečiojo pasaulio 
gerov÷s, bet vardan tarptautinių 
korporacijų interesų, nors BŽŪP netur÷tų 
pažeisti kitų šalių maisto ir žem÷s ūkio 
sistemų, 

Or. en 
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Pakeitimas  12 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

O a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Oa. kadangi struktūrin÷s kainų 
nestabilumo priežastys tiesiogiai siejasi su 
smulkių ir vidutinio dydžio ūkių nykimu ir 
kaimo gyventojų maž÷jimu Pietų Europos 
šalyse ir naujosiose valstyb÷se nar÷se, o 
tai sąlygoja neigiamą poveikį gamybos 
apimčiai ir kokybei bei sukelia 
koncentracijos procesą, po kurio pasilieka 
tik nedidelis įmonių skaičius,  

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

4 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 4a. pabr÷žia, kad BŽŪP po 2013 m.  
netur÷tų naudoti subsidijų atsiejimo nuo 
gamybos ir darbo metodo ir netur÷tų tęsti 
politikos, kuri remia stambius žemvaldžius 
Ir tarptautines maisto korporacijas, nes 
tai palanko neteisingą gamintojams ir 
šalims skirtų subsidijų paskirstymą, ir 
skatina intensyvų žem÷s ūkio modelį, 
kuris turi neigiamą poveikį maisto 
kokybei, 

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. pabr÷žia, kad teis÷ į maistą ir būtinyb÷ 
pagerinti visų žmonių galimybes bet 
kuriuo metu gauti pakankamai maisto, 
reikalingo aktyviam ir sveikam gyvenimui, 
yra pagrindiniai principai; pabr÷žia, kad 
maistas netur÷tų būti laikomas bendrąja 
preke, pagaminama ir paskirstoma pagal 
laisvos rinkos taisykles; 

Or. en 
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Pakeitimas  15 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

10 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 10a. pabr÷žia, kad Europos Sąjunga ir 
valstyb÷s nar÷s yra įsipareigoję saugoti ir 
gerbti pagrindinę teisę į maistą; mano, 
kad žem÷s ūkio politika smulkiems ir 
vidutinio dydžio ūkininkams ir  šeimos 
ūkiams turi užtikrinti teisingas kainas, 
ypač stengiantis kaip galima labiau 
pagalbą susieti su gamyba ir ją teisingai 
paskirstyti gamintojams, pagal produktus 
ir šalims pagal nustatytas ribas ir 
moduliaciją; 

Or. en 
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Pakeitimas  16 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

11 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 11a. reikalauja, kad teis÷s į maistą ir 
apsirūpinimo maistu suverenumo būtų 
laikomasi kaip principų; mano, kad 
pirmenyb÷ turi būti suteikta 
savarankiškumui maisto atžvilgiu ir šalių 
ir regionų geb÷jimams sukurti gamybą, 
kuri patenkintų jų nacionalinius ar 
regioninius poreikius; pabr÷žia, kad 
žem÷s ūkio politika privalo remti veiklą, 
kuri skatina vietos gamybą, kuri tausoja 
vietos aplinką, saugo dirvožemį ir 
vandenį, didina maisto be GMO gamybą 
ir naminių gyvulių bandos rūšių įvairovę;  

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 21a. ragina atlikti išsamią  bendrųjų 
žem÷s ūkio politikos sričių reformą, 
siekiant užtikrinti kiekvienos šalies maisto 
saugumą ir nepriklausomybę, skatinti 
viešuosius projektus, remti mikro, 
smaulkius ir vidutinio dydžio ūkius, 
vertinti šeimos turtą, kuriuo išlaikoma 
gyvulių ir žem÷s ūkio gamyba, kuria 
saugoma biologin÷ įvairov÷, maisto 
saugumas ir produktų kokyb÷, 
kooperatyvai ir vietos valdžios organai, 
kurie atitinkamai telkia Bendrijos l÷šas ir 
derina regioninius skirtumus; pabr÷žia, 
kad būtina perskirstyti BŽŪP biudžetą, 
ypač stengiantis patenkinti kaimo 
vietovių, smulkių gamintojų, nepalankių 
sąlygų ir kalnuotų vietovių poreikius 
visose valstyb÷se nar÷se; 

Or. en 
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Pakeitimas  18 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 

GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

25 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 25a. ragina daugiau investuoti į žem÷s ūkį 
ir maisto gamybą, įskaitant 
infrastruktūroms (dr÷kinimas, transportas 
ir žem÷s ūkio produktų sand÷liavimas) 
reikalingas investicijas;  

Or. en 



 

AM\822786LT.doc  PE442.002v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
30.6.2010 A7-0204/19 

Pakeitimas  19 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 
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GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Pranešimas A7-0204/2010 

George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

29 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 29a. primena, kad Europos ūkininkams 
teikiamos kainų garantijos buvo svarbi 
žem÷s ūkio gamybos pokarin÷je Europoje 
paskata; pažymi, kad d÷l PPO 
liberalizavus maisto produktų rinkas 
sumaž÷jo žem÷s ūkio gamyba; mano, kad 
kainų stabilumą galima pasiekti nustačius 
mažiausias pelningas ir saugias ūkių 
kainas ir įdiegus automatines apsaugos 
išlygas kainų kritimui žemiau iš anksto 
nustatytos ribin÷s kainos kompensuoti, 
ūkininkams užtikrinant pakankamas 
pajamas, o vartotojams – teisingas kainas;  

Or. en 
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Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira 
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George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

36 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 36a. mano, kad pagrindinis žem÷s ūkio 
veiklos tikslas yra maisto gamyba ir, kad 
pagrindinis BŽŪP po 201,3 m. tikslas turi 
būti maisto gamybos didinimas visoje ES, 
atsižvelgiant į maisto saugumą ir maisto 
nepriklausomybę; pažymi, kad žem÷s ūkio 
produktų panaudojimas ne maistine 
prasme, ypač biologinių degalų, nebūtinai 
pasitarnauja žem÷s ūkio veiklos 
prapl÷timui ir gali nesuteikti palankaus 
atsako kaimo vietovių dykum÷jimui; 
pažymi, kad tokia gamyba gali užbaigti 
maisto gamybos pakeitimą, sukeldama 
neigiamą poveikį maisto gamybos 
apimtims ir kaisto nepriklausomybei; 

Or. en 
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Pakeitimas  21 

Patrick Le Hyaric, Willy Mayer, Kyriacos Triantaphyllides, João Ferreira, Nikolaos 

Chountis 

GUE/NGL frakcijos vardu 
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George Lyon 

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

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

81 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 81a. ragina Bendriją  įkurti valstybinį 
ūkininkų draudimo fondą, kuris gamtinių 
nelaimių metu užtikrintų ūkininkams, kad 
jie gaus minimalias pajamas; 

Or. en 

 
 
 
 


