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15.10.2020 A8-0200/1060

Pakeitimas 1060
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį ir 
(arba) nematerialųjį turtą, kurios padeda 
siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu 
arba lygiaverte priemone.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti tik investicijoms į materialųjį 
ir (arba) nematerialųjį turtą, taip pat 
kolektyvinėms, kurios padeda siekti 6 
straipsnyje nurodytų atitinkamų konkrečių 
tikslų. Miškininkystės sektoriui skiriama 
parama grindžiama miškotvarkos planu, 
kuris apima reikalavimą sodinti vietines ir 
prie vietos ekosistemų prisitaikiusias 
rūšis, arba lygiaverte priemone valdų, 
kurios viršija tam tikrą valstybių narių 
nustatytiną dydį, atveju.
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15.10.2020 A8-0200/1061

Pakeitimas 1061
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į miško veisimą, 
agrarinės miškininkystės sistemų kūrimą 
ir negamybinėms investicijoms, įskaitant 
žemės konsolidavimą, susijusioms su 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;
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15.10.2020 A8-0200/1062

Pakeitimas 1062
Angelo Ciocca, Mara Bizzotto, Elena Lizzi, Gianantonio Da Re, Gilles Lebreton
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) investicijoms į žemės ūkio arba 
miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaivalinių nelaimių arba katastrofinių 
įvykių ir investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus.

c) investicijoms į pažeisto žemės ūkio 
arba miškininkystės potencialo atkūrimą po 
gaisrų ir kitų gaivalinių nelaimių arba 
katastrofinių įvykių, įskaitant audras, 
potvynius, kenkėjus ir ligas, taip pat 
miškų atkūrimui vykdant išminavimą, ir 
investicijoms į miškams ir kaimo 
vietovėms skirtus tinkamus prevencinius 
veiksmus, taip pat investicijoms į geros 
miškų būklės palaikymą;
.
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15.10.2020 A8-0200/1063

Pakeitimas 1063
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria 
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Atsižvelgdamos į savo poreikius ir 
SSGG analizę, šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis ir laikydamosi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytos išsamesnės tvarkos valstybės 
narės gali skirti paramą rizikos valdymo 
priemonėms. Valstybės narės užtikrina, 
kad dėl šios nuostatos nebus daromas 
neigiamas poveikis privačiosioms arba 
viešosioms nacionalinėms rizikos valdymo 
priemonėms.
.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1064

Pakeitimas 1064
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
rizikos valdymo priemones, kurios padeda 
ūkininkams valdyti su jų žemės ūkio veikla 
susijusią ir nuo jų valios nepriklausančią 
gamybos bei pajamų riziką ir siekti 6 
straipsnyje nurodytų atitinkamų konkrečių 
tikslų. Šios priemonės gali būti sudarytos 
iš įvairios rizikos valdymo sistemų. Be to, 
turi būti skatinamos rizikos mažinimo 
strategijos, kad būtų padidintas ūkių 
atsparumas gamtinio pavojaus ir su 
klimato kaita susijusiai rizikai ir kad būtų 
sumažintas pajamų nestabilumas.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1065

Pakeitimas 1065
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas;

a) finansinius įnašus į draudimo 
sistemų įmokas, kompensuojant 
nuostolius dėl nepalankių klimato 
reiškinių, gaivalinių nelaimių arba 
katastrofinių įvykių, gyvūnų arba augalų 
ligų protrūkių, ekologinių įvykių, 
ekologiškų pasėlių užteršimo arba taikant 
priemonę, priimtą pagal Direktyvą 
2000/29/EB, augalų ligai arba kenkėjams 
išnaikinti arba sustabdyti;
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15.10.2020 A8-0200/1066

Pakeitimas 1066
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) finansinius įnašus į 
kompensavimos sistemas, padengiant 
nuostolius, patirtus dėl rizikos veiksnių, 
kurie valstybėje narėje nepadengiami 
jokiomis atitinkamomis privačiomis ar 
viešosiomis nacionalinėmis rizikos 
valdymo priemonėmis arba kitomis šioje 
dalyje apibrėžtomis priemonėmis. Iš esmės 
tokios kompensavimo sistemos neturėtų 
apimti daugialypės rizikos.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1067

Pakeitimas 1067
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas.

b) finansinius įnašus į savitarpio 
pagalbos fondus, įskaitant administracines 
jų steigimo išlaidas, siekiant ūkininkams 
išmokėti finansinę kompensaciją už 
nuostolius dėl nepalankių klimato 
reiškinių, gaivalinių nelaimių arba 
katastrofinių įvykių, gyvūnų arba augalų 
ligų protrūkių, ekologinių įvykių, 
ekologiškų pasėlių užteršimo arba taikant 
priemonę, priimtą pagal Direktyvą 
2000/29/EB, augalų ligai arba kenkėjams 
išnaikinti arba sustabdyti;
;
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15.10.2020 A8-0200/1068

Pakeitimas 1068
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) finansinius įnašus į pajamų 
stabilizavimo priemonę, kuri 
įgyvendinama kaip savitarpio pagalbos 
fondas, ir kuria teikiama:
i) kompensacija visų sektorių ūkininkams 
labai sumažėjus jų pajamoms,
ii) kompensacija konkretaus sektoriaus 
ūkininkams labai sumažėjus jų 
pajamoms;
ii) kompensacija konkretaus sektoriaus 
ūkininkams, labai sumažėjus jų 
pajamoms.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/1069

Pakeitimas 1069
Ivan David
ID frakcijos vardu

Pranešimas A8-0200/2019
Peter Jahr
Bendra žemės ūkio politika. 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), rėmimas
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės 3 dalies b ir c 
punktuose nurodytus finansinius įnašus į 
savitarpio pagalbos fondus skiria tik:
a) administracinėmis tarpusavio pagalbos 
fondo įkūrimo išlaidomis, paskirstytomis 
ne daugiau kaip trejų metų laikotarpiu 
proporcingo mažėjimo tvarka;
b) sumomis, kurios iš tarpusavio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams kaip 
finansinės kompensacijos; be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizės 
atveju, palūkanomis;
c) metinių įmokų į fondą papildymu;
d) tarpusavio pagalbos fondo pradiniu 
pasirašytuoju kapitalu.

Or. en


