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Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

27. primena savo poziciją, kad, 
atsižvelgiant į uždavinių, iššūkių ir tikslų, į 
kuriuos reaguoti raginama įgyvendinant 
BŽŪP, gausą, per kitą finansinio 
programavimo laikotarpį tur÷tų būti 
išsaugotos bent 2013 m. biudžetiniais 
metais skirtos sumos; mano, kad vykdant 
naująją BŽŪP tur÷tų būti siekiama 
veiksmingesnio jos biudžeto paskirstymo, 
be kita ko, valstyb÷ms nar÷ms, regionams 
ir ūkininkams teisingai paskirstant 
tiesiogines išmokas ir kaimo pl÷tros 
asignavimus, kad būtų mažinamas 
dabartinis atotrūkis; atsižvelgdamas į tai, 
pabr÷žia svarbų vaidmenį, tenkantį BŽŪP 
antrajam ramsčiui, ženkliai prisidedančiam 
investuojant ir kuriant darbo vietas kaimo 
vietov÷se, didinant žem÷s ūkio pramon÷s 
efektyvumą bei konkurencingumą, visų 
pirma atsižvelgiant į strategijoje „Europa 
2020“ nurodytus naujus uždavinius, taip 
pat valdant aplinką ir saugant biologinę 

27. primena savo poziciją, kad, 
atsižvelgiant į uždavinių, iššūkių ir tikslų, į 
kuriuos reaguoti raginama įgyvendinant 
BŽŪP, gausą, per kitą finansinio 
programavimo laikotarpį tur÷tų būti 
išsaugotos bent 2013 m. biudžetiniais 
metais skirtos sumos; mano, kad vykdant 
naująją BŽŪP tur÷tų būti siekiama 
veiksmingesnio jos biudžeto paskirstymo, 
be kita ko, valstyb÷ms nar÷ms, regionams 
ir ūkininkams teisingai paskirstant 
tiesiogines išmokas ir kaimo pl÷tros 
asignavimus; pritaria tiesioginių išmokų 
konvergencijos tarp valstybių narių ir jų 

viduje id÷jai;atsižvelgdamas į tai, pabr÷žia 
svarbų vaidmenį, tenkantį BŽŪP antrajam 
ramsčiui, ženkliai prisidedančiam 
investuojant ir kuriant darbo vietas kaimo 
vietov÷se, didinant žem÷s ūkio pramon÷s 
efektyvumą bei konkurencingumą, visų 
pirma atsižvelgiant į strategijoje „Europa 
2020“ nurodytus naujus uždavinius, taip 
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įvairovę; pat valdant aplinką ir saugant biologinę 
įvairovę; 
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