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14.10.2020 A8-0200/737

Pakeitimas 737
Sandra Pereira, João Ferreira
GUE/NGL 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
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) vienas iš pagrindinių bendros 
žemės ūkio politikos tikslų turėtų būti 
užtikrinti valstybių narių apsirūpinimo 
maistu saugumą ir savarankiškumą, o tai 
reiškia, kad gamybos srityje reikalingos 
reguliavimo ir paskirstymo sistemos, 
leidžiančios šalims ir regionams vystyti 
savo gamybą tokiu būdu, kad jos galėtų 
kuo plačiau patenkinti savo poreikius;

Or. pt
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14.10.2020 A8-0200/738

Pakeitimas 738
Sandra Pereira, João Ferreira
GUE/NGL 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
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) esant didesnei BŽŪP orientacijai į 
rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto 
ir ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos 
poveikio, klimato kaitos ir susijusių 
dažnesnių ekstremalių orų reiškinių bei 
sunkesnių jų padarinių, taip pat dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių krizių gali kilti 
kainų nepastovumo rizika ir didėti 
neigiama įtaka pajamoms. Taigi, nors 
ūkininkai galiausiai yra atsakingi už savo 
pačių parengtas ūkių strategijas, reikėtų 
nustatyti patikimą planą, kaip bus 
užtikrintas tinkamas rizikos valdymas. Šiuo 
tikslu valstybės narės ir ūkininkai gali 
turėti galimybę remtis Sąjungos lygmeniu 
sukurta rizikos valdymo platforma, skirta 
pajėgumams stiprinti, kad ūkininkai turėtų 
pakankamai finansinių priemonių 
investicijoms ir galimybių gauti 
apyvartinio kapitalo, naudotis mokymu, 
žinių perdavimu ir konsultacijomis;

(15) dėl klimato kaitos ir susijusių 
dažnesnių ekstremalių orų reiškinių bei 
sunkesnių jų padarinių, taip pat dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių krizių didėja 
kainų nepastovumo rizika ir neigiama įtaka 
pajamoms. Taigi, nors ūkininkai galiausiai 
yra atsakingi už savo pačių parengtas ūkių 
strategijas, reikėtų nustatyti patikimą planą, 
kaip bus užtikrintas tinkamas rizikos 
valdymas. Šiuo tikslu valstybės narės ir 
ūkininkai gali turėti galimybę remtis 
Sąjungos lygmeniu sukurta rizikos 
valdymo platforma, skirta pajėgumams 
stiprinti, kad ūkininkai turėtų pakankamai 
finansinių priemonių investicijoms ir 
galimybių gauti apyvartinio kapitalo, 
naudotis mokymu, žinių perdavimu ir 
konsultacijomis. Siekiant garantuoti 
minimalias pajamas ūkininkams, 
nukentėjusiems nuo ekstremalių oro 
sąlygų arba kitų gaivalinių ar žmogaus 
sukeltų nelaimių, įskaitant miškų gaisrus, 
ligas ir epidemijas, sukuriama Sąjungos 
finansuojama viešojo žemės ūkio 
draudimo sistema, pagal kurią suteikiama 
minimali apsauga visiems ūkininkams 
kiekvienoje valstybėje narėje;

Or. pt



AM\1215848LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

14.10.2020 A8-0200/739

Pakeitimas 739
Sandra Pereira, João Ferreira
GUE/NGL 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
6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) vėl taikyti viešąsias rinkos 
reguliavimo priemones;

Or. pt
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14.10.2020 A8-0200/740

Pakeitimas 740
Sandra Pereira, João Ferreira
GUE/NGL 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
6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- ca) skatinti teisingą ir tinkamą 
pridėtinės vertės paskirstymą maisto 
tiekimo grandinėje, kurioje nustatytas 
didelis disbalansas, kad būtų galima 
pagerinti gamintojo kainas;

Or. pt
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14.10.2020 A8-0200/741

Pakeitimas 741
Sandra Pereira, João Ferreira
GUE/NGL 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
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali skirti valstybių narių 
apibrėžtiems smulkiesiems ūkininkams 
skirti vienkartinę išmoką vietoj tiesioginių 
išmokų pagal šio skyriaus šį ir 3 skirsnius.  
Valstybės narės į BŽŪP strateginį planą 
įtraukia atitinkamą intervencinę priemonę, 
kurią gali pasirinkti ūkininkai.

Valstybės narės numato supaprastintą 
sistemą smulkiesiems ūkininkams vietoj 
tiesioginių išmokų pagal šio skyriaus šį ir 3 
skirsnius, ir suma negali būti mažesnė nei 
2 500 EUR vienam gavėjui. Valstybės 
narės į BŽŪP strateginį planą įtraukia 
atitinkamą intervencinę priemonę, kurią 
gali pasirinkti ūkininkai.

Or. pt
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14.10.2020 A8-0200/742

Pakeitimas 742
Sandra Pereira, João Ferreira
GUE/NGL 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
26 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės nustato 
nediskriminacinius perskirstomosios 
pajamų paramos kriterijus, remdamosi 
6 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytu 
tikslu. Valstybės narės taip pat turi galėti 
nustatyti finansinę viršutinę ribą, kurią 
viršijus ūkiai neturi teisės gauti 
perskirstymo išmokos.

Or. pt
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14.10.2020 A8-0200/743

Pakeitimas 743
Sandra Pereira, João Ferreira
GUE/NGL 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
26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės užtikrina, kad 
jokių privalumų, numatytų pagal šį 
skyrių, neįgytų tie ūkininkai, kurių atveju 
nustatyta, kad jie padalijo savo valdą 
siekdami vienintelio tikslo – gauti 
perskirstymo išmoką.  Tai taikoma ir 
ūkininkams, kurių valdos yra 
suformuotos atlikus tą padalijimą. 

Or. pt


