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15.10.2020 A8-0200/927

Pakeitimas 927
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL 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
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už tvarią agrarinės 
aplinkosaugos praktiką, klimato kaitos 
švelninimą ir prisitaikymo prie jos, 
įskaitant gamtinių pavojų rizikos 
prevenciją, ir kitus valdymo 
įsipareigojimus, pvz., dėl gyvūnų sveikatos 
ir gerovės.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/928

Pakeitimas 928
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL 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
65 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Į BŽŪP strateginius planus 
valstybės narės įtraukia agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus.

2. Į BŽŪP strateginius planus 
valstybės narės įtraukia agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, vadovaudamosi 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktais. 
Remiantis 86 straipsnio 2 dalies antra 
pastraipa, šiems įsipareigojimams 
skiriama bent 40 % EŽŪFKP lėšų.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/929

Pakeitimas 929
Petros Kokkalis
GUE/NGL 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
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. 
Valstybės narės gali padidinti 
kompensaciją, kaip paskatą skirdamos 
papildomą priemoką už viešųjų gėrybių 
teikimą, remdamosi nediskriminaciniais 
kriterijais ir rodikliais, nustatytais šiame 
reglamente, kad užtikrintų veiksmingą 
stimulą dalyvauti. Jei būtina, jos taip pat 
gali apmokėti sandorių išlaidas. Tinkamai 
pagrįstais atvejais valstybės narės gali 
skirti paramą kaip fiksuoto dydžio arba 
vienkartinę išmoką už vienetą. Išmokos 
skiriamos kasmet.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/930

Pakeitimas 930
Manuel Bompard
GUE/NGL 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
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą arba už valdą.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/931

Pakeitimas 931
Manuel Bompard
GUE/NGL 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
65 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Į savo BŽŪP strateginius planus 
valstybės narės įtraukia įsipareigojimus 
pagal šį straipsnį pereiti prie ekologinio 
ūkininkavimo.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/932

Pakeitimas 932
Sira Rego, Manu Pineda
GUE/NGL 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
66 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gamtinės ar kitokios vietovei būdingos 
kliūtys

Gamtinės, demografinės ar kitokios 
vietovei būdingos kliūtys

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/933

Pakeitimas 933
Sira Rego, Manu Pineda
GUE/NGL 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
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines, demografines ar kitokias 
vietovei būdingas kliūtis.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/934

Pakeitimas 934
Sira Rego, Manu Pineda
GUE/NGL 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
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių, 
demografinių ar kitokių vietovei būdingų 
kliūčių paramos gavėjų patirtas visas 
papildomas išlaidas ir prarastas pajamas ar 
dalį jų.

Or. en



AM\1215911LT.docx PE658.380v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A8-0200/935

Pakeitimas 935
Sira Rego, Manu Pineda
GUE/NGL 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
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis, lyginant 
su vietovėmis, kuriose nėra gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių.

4. 3 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines, 
demografines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis, lyginant su vietovėmis, kuriose nėra 
gamtinių, demografinių ar kitokių vietovei 
būdingų kliūčių.

Or. en
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15.10.2020 A8-0200/936

Pakeitimas 936
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL 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
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės skiria išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

Or. en


