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15.10.2020 A8-0200/1040

Pakeitimas 1040
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama 
tik šiems sektoriams ir gamybai arba 
konkrečiai ūkininkavimo veiklai (jei jie 
svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių): javų, aliejinių 
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, 
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių 
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, 
avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių 
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, 
apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
paprastųjų trūkažolių, vaisių bei daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių ir kitų 
nemaistinių kultūrų, išskyrus medžius, 
naudojamų produktams, galintiems pakeisti 
iškastines medžiagas, gaminti.

(1) Susietoji pajamų parama gali būti 
skiriama tik šiems sektoriams ir gamybai 
arba konkrečiai ūkininkavimo veiklai (jei 
jie svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių): javų, aliejinių 
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, 
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių 
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, 
avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių 
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, 
apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
paprastųjų trūkažolių, vaisių bei daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių ir kitų 
nemaistinių kultūrų, išskyrus medžius, 
naudojamų produktams, galintiems pakeisti 
iškastines medžiagas, gaminti.

(2) Susietoji pajamų parama gali būti 
skiriama kitiems nei 1 dalyje išvardytiems 
sektoriams ir gamybai arba konkrečiai 
ūkininkavimo veiklai, jei jie svarbūs dėl 
ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1041

Pakeitimas 1041
Sylvia Limmer
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama 
tik šiems sektoriams ir gamybai arba 
konkrečiai ūkininkavimo veiklai (jei jie 
svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių): javų, aliejinių 
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, 
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių 
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, 
avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių 
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, 
apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių ir 
paprastųjų trūkažolių, vaisių bei daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių ir kitų 
nemaistinių kultūrų, išskyrus medžius, 
naudojamų produktams, galintiems pakeisti 
iškastines medžiagas, gaminti.

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama 
tik šiems sektoriams ir gamybai arba 
konkrečiai ūkininkavimo veiklai (jei jie 
svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių): javų, aliejinių 
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, 
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių 
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, 
avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių 
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, 
apynių, cukranendrių ir paprastųjų 
trūkažolių, vaisių bei daržovių, trumpos 
rotacijos želdinių ir kitų nemaistinių 
kultūrų, išskyrus medžius, naudojamų 
produktams, galintiems pakeisti iškastines 
medžiagas, gaminti.

Or. en
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Pakeitimas 1042
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) vaisių ir daržovių sektoriuje, 
nurodytame Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i 
punkte;

a) vaisių ir daržovių sektoriuje, 
nurodytame Reglamento (ES) 
Nr. 1308/2013 1 straipsnio 2 dalies i 
punkte, ir perdirbti skirtų minėtų 
produktų sektoriuje;

Or. en



AM\1216014LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A8-0200/1043

Pakeitimas 1043
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Jei valstybė narė taip nusprendžia, 
jos strateginiame plane gali būti numatyta 
speciali programa kuriam nors kitam 
sektoriui, jei intervencija pateisinama 
svarbiais ekonominiais, socialiniais ar 
aplinkos apsaugos poreikiais.

Or. en
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Pakeitimas 1044
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Gianantonio Da Re, Rosanna Conte, Paolo Borchia
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 a pastraipa(nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Intervencinių priemonių rūšys gali būti 
numatytos kitiems nei pirmos pastraipos f 
punkte išvardytiems sektoriams, kurie yra 
strategiškai svarbūs socialiniam, 
ekonominiam ar aplinkos stabilumui 
kaimo vietovėse.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1045

Pakeitimas 1045
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) vykdyti veiksmus, kuriais siekiama 
didinti komercinę produktų vertę ir remti 
tiekimo grandinės susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti ūkininkų konkurencingumą, turi būti sudarytos palankesnės sąlygos 
įvairiems subjektams sudaryti tiekimo grandinės susitarimus, kuriais stiprinamas vaisių ir 
daržovių gamybos teritorinis tapatumas ir skaidrumas, taip pat teisingas pridėtinės vertės 
paskirstymas tarp žemės ūkio produktų gamintojų ir kitų tiekimo grandinės subjektų.
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15.10.2020 A8-0200/1046

Pakeitimas 1046
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, mokslinius 
tyrimus ir tuos metodus plėtoti, taikyti 
novatorišką praktiką, kuria skatinamas 
ekonominis konkurencingumas ir rinkos 
pokyčiai; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, c ir i punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

c) vykdyti tvarios gamybos metodų, 
įskaitant atsparumą kenkėjams, visų pirma 
invazinėms svetimoms rūšims, 
introdukuotoms importuojant iš trečiųjų 
šalių, taikymą, mokslinius tyrimus ir tuos 
metodus plėtoti, taikyti novatorišką 
praktiką, kuria skatinamas ekonominis 
konkurencingumas ir rinkos pokyčiai; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b, c 
ir i punktuose nustatytais konkrečiais 
tikslais;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1047

Pakeitimas 1047
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) užtikrinti invazinių svetimų rūšių 
(virusų, grybelinių infekcijų ir vabzdžių), 
introdukuotų importuojant iš trečiųjų 
šalių, prevenciją, apsaugą nuo jų ir jų 
plitimo stabdymą, be kita ko, taikant 
neinvazinius metodus arba priemones, 
kuriomis visiškai tausojama aplinka.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1048

Pakeitimas 1048
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijos į materialųjį ir 
nematerialųjį turtą, ypatingą dėmesį 
skiriant vandens ir energijos taupymui, 
ekologinėms pakuotėms ir atliekų kiekio 
mažinimui;

a) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
komercinę produktų vertę ir remti tiekimo 
grandinės susitarimus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti ūkininkų konkurencingumą, turi būti sudarytos palankesnės sąlygos 
įvairiems subjektams sudaryti tiekimo grandinės susitarimus, kuriais stiprinamas vaisių ir 
daržovių gamybos teritorinis tapatumas ir skaidrumas, taip pat teisingas pridėtinės vertės 
paskirstymas tarp žemės ūkio produktų gamintojų ir kitų tiekimo grandinės subjektų.
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Pakeitimas 1049
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių 
planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklių nustatymas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
atsparumą kenkėjams;

h) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
atsparumą kenkėjams, gerinti prevenciją, 
apsaugą nuo jų ir plitimo stabdymą, 
mažinti kenkėjų, ypač invazinių svetimų 
rūšių, daromą žalą, be kita ko, skatinant 
integruotąją kenkėjų kontrolę ir taikant 
natūralios gynybos metodus visapusiškai 
atsižvelgiant į aplinką;

Or. en

Pagrindimas

Todėl savo BŽŪP strateginiuose planuose valstybės narės turi turėti galimybę pasirinkti 
intervencines priemones, kuriomis būtų remiami ūkininkai, patiriantys ekonominių nuostolių 
dėl nepakankamos gamybos ir šių patogenų plitimo stabdymo išlaidų.


