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15.10.2020 A8-0200/867

Pakeitimas 867
Luke Ming Flanagan
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
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų ir 
(arba) medžių, kurie gali būti panaudoti 
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, kurioje natūraliai (t. y. 
nesėjama) auga arba specialiai (t. y. pasėta) 
auginama žolė ar kiti žoliniai pašarai ir 
kuri nebuvo įtraukta į valdos sėjomainą 
ne trumpiau kaip penkerius metus; ji 
apima, jeigu taikoma, kitų rūšių augalus, 
pavyzdžiui, krūmus ir (arba) medžius, 
kurie gali būti panaudoti gyvūnams ganyti 
ir iš kurių gaminamas gyvulių pašaras, 
jeigu žolė ar kiti žoliniai pašarai paplitę 
labiausiai.
Valstybės narės taip pat nusprendžia, kad 
daugiamečiu žolynu laikoma:
i) žemė, kurią galima panaudoti ganymui 
ir kurios atžvilgiu laikomasi 
nusistovėjusios vietos praktikos, kai žolė ir 
kiti žoliniai pašarai ganyklų plotuose 
tradiciškai nevyrauja, ir (arba)
ii) žemė, kurią galima panaudoti 
ganymui, kai žolė ir kiti žoliniai pašarai 
ganyklų plotuose nevyrauja arba neauga;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/868

Pakeitimas 868
Sira Rego, Manu Pineda
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
4 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, yra 
naudojama žemės ūkio veiklai arba, jei ji 
naudojama ir kitokiai veiklai, daugiausia 
yra naudojama žemės ūkio veiklai. 
Deramai pagrįstais atvejais dėl 
aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

i) kuria disponuoja ūkininkas ir kuri 
tais metais, kuriems prašoma paramos, 
dirbama arba naudojama žemės ūkio 
veiklai arba, jei ji naudojama ir kitokiai 
veiklai, daugiausia yra naudojama žemės 
ūkio veiklai. Deramai pagrįstais atvejais 
dėl aplinkosaugos priežasčių reikalavimus 
atitinkančiais hektarais taip pat gali būti 
laikomas tam tikras žemės plotas, žemės 
ūkio veiklai naudojamas tik kas antrus 
metus;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/869

Pakeitimas 869
Luke Ming Flanagan
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
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik žemės 
ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais 
ūkininkais.

d) Terminą „aktyvus ūkininkas“ 
apibrėžia valstybės narės taip, kad šia 
apibrėžtimi būtų užtikrinama, kad parama 
nebūtų skiriama asmenims, kurių žemės 
ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį, ir kad paramą 
galėtų gauti ūkininkai, kurių veiklą sudaro 
ne tik žemės ūkio veikla. Šia apibrėžtimi 
bet kuriuo atveju užtikrinama, kad žemėje 
būtų aktyviai vykdoma ūkininkavimo 
veikla ir būtų išsaugomas Sąjungos 
individualaus ir kolektyvinio šeimos 
ūkininkavimo modelis, nepaisant ūkių 
dydžio, ir prireikus gali būti atsižvelgiama 
į SESV 349 straipsnyje apibrėžtų regionų 
ypatumus. Valstybės narės į šią apibrėžtį 
gali neįtraukti fizinių asmenų arba 
įmonių, užsiimančių didelio masto žemės 
ūkio produktų perdirbimu;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/870

Pakeitimas 870
Anja Hazekamp
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
4 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) Ūkininkai, kurių veikla apima 
bulių veisimą bulių kautynėms, šiame 
reglamente neįtraukiami į aktyvaus 
ūkininko apibrėžtį.

Or. en

Pagrindimas

Tai būtinas naujosios BŽŪP patikslinimas siekiant įgyvendinti 2016 m. ir 2018 m. 
Parlamento raginimą nenaudoti žemės ūkio subsidijų bulių veisimui bulių kovoms. Ūkininkai, 
užsiimantys bulių veisimu bulių kovoms, neturėtų gauti paramos nei iš Europos žemės ūkio 
garantijų fondo, nei iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.
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15.10.2020 A8-0200/871

Pakeitimas 871
Luke Ming Flanagan
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
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų įtraukus, pažangus, atsparus bei 
įvairialypis ir užtikrintų tausų ir ilgalaikį 
aprūpinimą maistu;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/872

Pakeitimas 872
Luke Ming Flanagan
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
5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) stiprinti socialinę ir ekonominę 
struktūrą kaimo vietovėse gyvenantiems 
asmenims, siekti darnaus kaimo 
ekonomikos teritorinio vystymosi, kurti ir 
išlaikyti darbo vietas, laikantis teisingumo 
ir lygybės, įskaitant lyčių lygybę, principų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/873

Pakeitimas 873
Luke Ming Flanagan
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 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) užtikrinti deramas ūkio pajamas ir 
žemės ūkio sektoriaus atsparumą visoje 
Sąjungoje didinant žemės ūkio įvairovę, 
kuri užtikrintų ilgalaikį aprūpinimą 
maistu, sykiu užtikrinant saugius ir 
aukštos kokybės maisto produktus 
sąžiningomis kainomis, turint tikslą 
sustabdyti ūkininkų skaičiaus mažėjimą ir 
užtikrinti žemės ūkio gamybos ekonominį 
tvarumą Sąjungoje;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/874

Pakeitimas 874
Luke Ming Flanagan
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 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką vietos, 
nacionalinėse ir Sąjungos rinkose, taip 
pat didinti žemės ūkio produktų 
perdirbimo ir prekybos galimybes, daugiau 
dėmesio skiriant kokybės diferenciacijai, 
trumpoms tiekimo grandinėms, 
moksliniams tyrimams, inovacijoms, 
technologijoms, žinių perdavimui ir 
keitimuisi jomis bei skaitmeninimui, taip 
pat padedant ūkininkams naudotis 
žiedinės ekonomikos dinamika;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/875

Pakeitimas 875
Sandra Pereira, João Ferreira, Marc Botenga
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 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) skatinti teisingą ir tinkamą 
pridėtinės vertės paskirstymą visoje maisto 
tiekimo grandinėje ir nustatyti didelį 
disbalansą, siekiant pagerinti gamintojų 
kainas, atsižvelgiant į tai, kad ūkininkams 
pelningos kainos gali būti užtikrintos tik 
griežtesnėmis taisyklėmis, skiriant 
daugiau išteklių kainų ir maržų 
stebėsenai, kad būtų galima teisingiau 
paskirstyti pelno maržas gamintojams, 
maisto perdirbimo pramonei ir 
mažmeninei prekybai;

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/876

Pakeitimas 876
Luke Ming Flanagan
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 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos, visų pirma sumažinant 
žemės ūkio ir maisto sektoriuose išmetamą 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, be 
kita ko, gerinant anglies dioksido 
pašalinimą ir sekvestraciją dirvožemyje, 
laikantis Paryžiaus susitarimo ir Europos 
teisės aktų klimato srityje [Reg. XX];

Or. en


