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Pakeitimas 449
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. de

Pakeitimas 450
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Teisėkūros rezoliucijos projektas
3 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdami į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 13 
straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 451
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį ir 
43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 39 straipsnio 
1 dalies b punktą, 42 straipsnį ir 43 
straipsnio 2 dalį,

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama užtikrinti deramą žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės gyvenimo lygį, ypač 
didinant žemės ūkyje dirbančių asmenų asmenines pajamas

Pakeitimas 452
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
atsparumą, supirkimo kainas ir tvarumą, 
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą.
Vykdant BŽŪP reformą reikėtų atsižvelgti 
į tai, kad koncentracija, intensyvesnė 
veikla, nuolat didėjantis našumas ir 
eksportui skirta gamyba turėjo priešingą 
poveikį, nei numatytas: sumažėjo 
ūkininkų (-ių) skaičius, gyventojai 
išvyksta iš kaimo, daugėja atvejų, kai 
pajamos yra nepakankamos, žemės ūkio 
sektoriaus darbuotojai sensta ir nevyksta 
kartų kaita, didėja įsiskolinimas, 
patiriama aplinkos problemų ir kt.
Todėl reikėtų imtis esminės bendros žemės 
ūkio politikos reformos, dėl kurios būtų 
galima užtikrinti, kad maisto produktus 
Europos Sąjungoje gamintų smulkieji ir 
vidutiniai ūkiai, ir kurią vykdant būtų 
prisiimami tikri įsipareigojimai dėl 
aplinkos ir kovos su klimato kaita;
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Or. es

Pakeitimas 453
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus ir rinką orientuotą 
BŽŪP, didinti modernizavimą ir tvarumą, 
įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą.
Naujoje politikoje taip pat turėtų būti 
numatytos supaprastinimo paramos 
gavėjų atžvilgiu galimybės ir užtikrinamos 
tinkamos jų pajamos, kaip nustatyta 
SESV 39 straipsnio b punkte;

Or. en

Pakeitimas 454
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
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bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą. Be to, taikant šią 
politiką turėtų būti supaprastinamos 
sąlygos paramos gavėjams ir jiems 
užtikrinamos deramos pajamos;

Or. it

Pakeitimas 455
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą. Nauja BŽŪP turėtų
būti užtikrinamas supaprastinimas 
nacionaliniu, regioniniu ir ūkių 
lygmeniu;

Or. ro
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Pakeitimas 456
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą. Naujoje BŽŪP 
turėtų būti užtikrinamas tikras 
supaprastinimas nacionaliniu, regioniniu 
ir ūkių lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 457
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
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ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą. Kad BŽŪP padėtų 
siekti šių tikslų, būtina numatyti tinkamai 
finansuojamą biudžetą;

Or. en

Pakeitimas 458
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, kartu daugiau 
dėmesio skiriant subalansuotai teritorinei 
plėtrai, įskaitant žemės ūkio, 
miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP turi būti remiamas visų rūšių ūkininkavimas visose vietovėse.

Pakeitimas 459
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Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, sodininkystės, miškininkystės ir 
kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 
aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 
mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 
paramos gavėjų administracinę naštą;

Or. en

Pakeitimas 460
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, energetikos, aplinkos 
bei klimato tvarumą, ir padėti mažinti su 
Sąjungos teisės aktais susijusią paramos 
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administracinę naštą; gavėjų administracinę naštą;

Or. hr

Pakeitimas 461
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
rezultatyvumą, ir padėti mažinti su 
Sąjungos teisės aktais susijusią paramos 
gavėjų administracinę naštą;

Or. fr

Pakeitimas 462
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) bendra žemės ūkio politika ir 
toliau atlieka itin svarbų vaidmenį 
Europos Sąjungos teritorinės bei 
socialinės sanglaudos ir kaimo vietovių 
vystymosi srityje ir nuo jos labai priklauso 
kaimo vietovių gamybos struktūra ir 
Sąjungos piliečių savarankiškas 
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apsirūpinimas maistu. Todėl būtina
stengtis sustabdyti laipsnišką žemės ūkio 
veiklos atsisakymą, išlaikant stiprią, 
pakankamai aprūpintą BŽŪP, kad būtų 
toliau remiamas kaimo vietovių darnus 
vystymasis, sušvelnintas gyventojų 
skaičiaus mažėjimo kaimo vietovėse 
reiškinys ir toliau įgyvendinami didėjantys 
vartotojų reikalavimai dėl aplinkosaugos, 
aprūpinimo maistu ir gyvūnų gerovės. 
Atsižvelgiant į iššūkius, kuriuos turi 
įveikti Europos Sąjungos gamintojai 
siekdami reaguoti į naujus 
reglamentavimo reikalavimus ir 
platesnius aplinkosaugos užmojus, kai 
labai svyruoja kainos ir kartu Sąjungos 
sienos plačiau atveriamos importui iš 
trečiųjų šalių, reikėtų išlaikyti BŽŪP 
skirtą biudžetą, atitinkantį bent jau 2014–
2020 m. laikotarpio lygį;

Or. es

Pakeitimas 463
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) bendra žemės ūkio politika ir 
toliau atlieka itin svarbų vaidmenį 
Europos Sąjungos kaimo vietovių 
vystymosi srityje ir nuo jos labai priklauso 
Sąjungos piliečių savarankiškas 
apsirūpinimas maistu. Todėl būtina 
stengtis sustabdyti laipsnišką žemės ūkio 
veiklos atsisakymą, išlaikant stiprią, 
pakankamai aprūpintą BŽŪP, leidžiančią 
kurti darbo vietas, kad būtų sušvelnintas 
nedarbo kaimo vietovėse reiškinys ir 
toliau įgyvendinami vartotojų 
reikalavimai dėl aplinkosaugos, 
aprūpinimo maistu ir gyvūnų gerovės. 
Atsižvelgiant į iššūkius, kuriuos turi 
įveikti Europos Sąjungos gamintojai 



PE629.664v01-00 12/183 AM\1167703LT.docx

LT

siekdami reaguoti į naujus 
reglamentavimo reikalavimus ir 
platesnius aplinkosaugos užmojus, kai 
labai svyruoja kainos ir kartu Sąjungos 
sienos plačiau atveriamos importui iš 
trečiųjų šalių, reikėtų išlaikyti BŽŪP 
skirtą biudžetą, atitinkantį bent jau 2014–
2020 m. laikotarpio lygį;

Or. es

Pakeitimas 464
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) primena, kad Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 39 straipsnyje 
nustatyti šie konkretūs bendros žemės 
ūkio politikos tikslai;

1. didinti žemės ūkio našumą skatinant 
technikos pažangą bei užtikrinant kuo 
geresnį gamybos veiksnių, ypač darbo 
jėgos, panaudojimą;

2. užtikrinti deramą ūkininkų gyvenimo 
lygį;

3. stabilizuoti žemės ūkio ir maisto rinkas;

4. garantuoti pakankamą tiekimą; ir

5. užtikrinti vartotojams priimtinas maisto 
kainas;

atkreipia dėmesį į tai, kad ES bendra 
žemės ūkio politika visada turi padėti 
pirmiausia siekti minėto ES tikslo, kartu 
turėtų būti padedama siekti ES tikslų, 
susijusių su tvariu žemės ūkiu ir aplinkos 
bei gamtos išsaugojimu, taip pat su 
teritorinės ir socialinės sanglaudos kaimo 
vietovėse užtikrinimu;

Or. en
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Pagrindimas

Visada turime laikytis pagrindinių SESV 39 straipsnyje nustatytų BŽŪP tikslų ir tai aiškiai 
nurodyti.

Pakeitimas 465
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) bendra žemės ūkio politika ir 
toliau atlieka itin svarbų vaidmenį 
Europos Sąjungos kaimo vietovių 
vystymosi srityje ir nuo jos daug priklauso 
Bendrijos piliečių savarankiškas 
apsirūpinimas maistu. Todėl būtina 
stengtis sustabdyti laipsnišką žemės ūkio 
veiklos atsisakymą, išlaikant stiprią, 
pakankamai aprūpintą BŽŪP ir taip 
siekiant sulaikyti gyventojų skaičiaus 
mažėjimą kaimo vietovėse ir toliau vykdyti 
vartotojų reikalavimus dėl aplinkosaugos, 
maisto saugos ir gyvūnų gerovės. 
Atsižvelgiant į iššūkius, kuriuos turi 
įveikti Europos Sąjungos gamintojai 
siekdami reaguoti į naujus 
reglamentavimo reikalavimus ir 
platesnius aplinkosaugos užmojus, kai 
kartu smarkiai svyruoja kainos, o 
Bendrijos sienos plačiau atveriamos 
importui iš trečiųjų šalių, patartina 
išlaikyti specialiai BŽŪP skirtą biudžetą, 
atitinkantį bent jau 2014–2020 m. 
laikotarpio lygį;

Or. en

Pakeitimas 466
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) savo 2019 m. gegužės 30 d. 
rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos ir 
nuosavų išteklių Europos Parlamentas 
apgailestavo dėl to, kad 2018 m. gegužės 
2 d. Komisijos pasiūlyme dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės 
programos nustatytas 15 proc. mažesnis 
BŽŪP lygis, ir prieštaravo bet kokiam 
sumažinimui, kuris galėtų pakenkti šios 
politikos pobūdžiui ir tikslams. Šiomis 
aplinkybėmis jis taip pat abejojo siūlymu 
drastiškai sumažinti EŽŪFKP daugiau 
nei 25 proc.;

Or. en

Pakeitimas 467
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) labai svarbu išlaikyti BŽŪP 2021–
2027 m. skirtą finansavimą 27 ES 
valstybėms narėms, kuris sudarytų bent 
jau 2014–2020 m. biudžeto lygį 
dabartinėmis kainomis;

Or. en

Pakeitimas 468
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
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kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą paramos gavėjams. 
Pagal veiklos rezultatų pasiekimu 
grindžiamą BŽŪP („įgyvendinimo 
modelis“) Sąjunga turėtų nustatyti 
pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip 
BŽŪP tikslai ir pagrindiniai reikalavimai, o 
valstybės narės turėtų prisiimti daugiau 
atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia 
nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. 
Padidinus subsidiarumą taip pat galima 
geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis. Tačiau siekiant užtikrinti, kad 
dėl minėto subsidiarumo BŽŪP nebūtų 
grąžinama į nacionalinį lygmenį, šiame 
reglamente turi būti numatytos patikimos 
Europos Sąjungos nuostatos, kuriomis 
būtų siekiama užkirsti kelią 
konkurencijos iškraipymams ir užtikrinti 
nediskriminacinį požiūrį į visus Bendrijos 
ūkininkus visoje ES teritorijoje. 
Nustatydamos su šių tikslų pasiekimu 
susijusius metodus, valstybės narės taip 
pat užtikrina, kad paramos gavėjams būtų 
sumažinta administracinė našta;

Or. en

Pagrindimas

Savo strategijose valstybės narės privalo numatyti aiškias ir apčiuopiamas priemones ir 
saugiklius, kuriuos jos taikys, kad sumažintų paramos gavėjams tenkančią administracinę 
naštą. Be to, palankiai vertintinas didesnis subsidiarumas, nes jis galėtų suteikti daugiau 
lankstumo ūkininkų labui. Tai taip pat galėtų padėti perteklinę biurokratinę naštą. Tačiau tuo 
pat metu privalome griežtai atmesti BŽŪP renacionalizacijos galimybę.

Pakeitimas 469
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą paramos gavėjams. 
Pagal veiklos rezultatų pasiekimu 
grindžiamą BŽŪP („įgyvendinimo 
modelis“) Sąjunga turėtų nustatyti 
pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip 
BŽŪP tikslai ir bendri reikalavimai, o 
valstybės narės turėtų prisiimti daugiau 
atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia 
nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. 
Padidinus subsidiarumą taip pat galima 
geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis. Tačiau siekiant užtikrinti, kad 
dėl minėto subsidiarumo BŽŪP nebūtų 
grąžinama į nacionalinį lygmenį, šiame 
reglamente turi būti numatytos patikimos 
Europos Sąjungos nuostatos, kuriomis 
būtų siekiama užkirsti kelią 
konkurencijos iškraipymams ir užtikrinti 
nediskriminacinį požiūrį į visus Bendrijos 
ūkininkus visoje ES teritorijoje. 
Nustatydamos su šių tikslų pasiekimu 
susijusius metodus, valstybės narės 
užtikrina, kad paramos gavėjams būtų 
sumažinta administracinė našta;

Or. en

Pakeitimas 470
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius, pvz., didesnė 
žemės ūkio koncentracija ir, inter alia,
tiesioginių išmokų koncentracija kelių 
subjektų rankose, ir galimybes, kurių 
atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal tvarumo ir
veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamą 
BŽŪP („įgyvendinimo modelis“) Sąjunga 
turėtų nustatyti pagrindines politikos 
nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir 
pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės 
turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už 
tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir 
siektinas reikšmes atsižvelgiant į platesnį 
vienodų veiklos sąlygų kontekstą. 
Padidinus subsidiarumą taip pat galima 
geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis. Tai įmanoma tik tuo atveju, 
jeigu tikslai yra plataus užmojo ir jeigu 
naudojama stebėsenos sistema, kuri 
sudaro sąlygas palyginti valstybių narių 
rodiklius, siekiant garantuoti, kad BŽŪP 
Europos lygmeniu prisidėtų prie 
visuomeninių poreikių, susijusių su 
aplinka, biologine įvairove ir gyvūnų 
gerove, patenkinimo;

Or. en

Pakeitimas 471
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia (2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
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geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą paramos gavėjams ir 
valstybių narių kompetentingoms valdžios 
institucijoms. Pagal veiklos rezultatų 
pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis. Tačiau siekiant užtikrinti, kad 
dėl minėto subsidiarumo BŽŪP nebūtų 
grąžinama į nacionalinį lygmenį, šiame 
reglamente turi būti numatytos patikimos 
Europos Sąjungos nuostatos, kuriomis 
būtų siekiama užkirsti kelią 
konkurencijos iškraipymams ir užtikrinti 
nediskriminacinį požiūrį į visus Bendrijos 
ūkininkus visoje ES teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 472
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
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administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis. Tačiau siekiant užtikrinti, kad 
dėl minėto subsidiarumo BŽŪP nebūtų 
grąžinama į nacionalinį lygmenį, šiame 
reglamente turi būti numatytos patikimos 
Europos Sąjungos nuostatos, kuriomis 
būtų siekiama užkirsti kelią 
konkurencijos iškraipymams ir užtikrinti 
nediskriminacinį požiūrį į visus Bendrijos 
ūkininkus ir miškų savininkus visoje ES 
teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 473
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą paramos gavėjams. 
Pagal veiklos rezultatų pasiekimu 
grindžiamą BŽŪP („įgyvendinimo 
modelis“) Sąjunga turėtų nustatyti 
pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip 
BŽŪP tikslai ir bendri reikalavimai, o 
valstybės narės turėtų prisiimti daugiau 
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jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia 
nustatytus tikslus ir siektinas reikšmes. 
Padidinus subsidiarumą taip pat galima 
geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis. Tačiau siekiant užtikrinti, kad 
dėl minėto subsidiarumo BŽŪP nebūtų 
grąžinama į nacionalinį lygmenį, šiame 
reglamente turi būti numatytos patikimos 
Europos Sąjungos nuostatos, kuriomis 
būtų siekiama užkirsti kelią 
konkurencijos iškraipymams ir užtikrinti 
nediskriminacinį požiūrį į visus Bendrijos 
ūkininkus visoje ES teritorijoje;

Or. en

Pakeitimas 474
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą visų pirma 
galutiniams paramos gavėjams. Pagal 
veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamą 
BŽŪP („įgyvendinimo modelis“) Sąjunga 
turėtų nustatyti pagrindines politikos 
nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir 
pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės 
turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už 
tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir 
siektinas reikšmes. Padidinus subsidiarumą 
ir užtikrinant tai, kad nebūtų 
pažeidžiamas bendras BŽŪP pobūdis, taip 
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didesnis; pat galima geriau atsižvelgti į vietos 
sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, 
kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų 
kuo didesnis;

Or. en

Pagrindimas

Būtina supaprastinti ūkininko darbo sąlygas kartu išlaikant bendrą politiką.

Pakeitimas 475
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes, kartu sektoriuje garantuojant 
saugią politiką ir finansinį saugumą. 
Padidinus subsidiarumą taip pat galima 
geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

Or. ro

Pakeitimas 476
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James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą ūkininkams. Pagal 
veiklos rezultatų pasiekimu grindžiamą 
BŽŪP („įgyvendinimo modelis“) Sąjunga 
turėtų nustatyti pagrindines politikos 
nuostatas, tokias kaip BŽŪP tikslai ir 
pagrindiniai reikalavimai, o valstybės narės 
turėtų prisiimti daugiau atsakomybės už 
tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir 
siektinas reikšmes kartu sektoriuje 
užtikrinant politinį užtikrintumą ir 
finansinį saugumą. Padidinus 
subsidiarumą taip pat galima geriau 
atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, 
derinant paramą taip, kad jos įnašas 
siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo didesnis;

Or. en

Pakeitimas 477
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į didėjančius uždavinius ir 
galimybes, kurių atsiranda Sąjungos, 
tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu, 
kaimo, vietos ir ūkio lygmenimis, būtina 
tobulinti BŽŪP valdymą, gerinti jos 
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Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

įgyvendinimą siekiant Sąjungos tikslų ir 
gerokai sumažinti administracinę naštą. 
Pagal veiklos rezultatų pasiekimu 
grindžiamą BŽŪP („įgyvendinimo 
modelis“) Sąjunga turėtų nustatyti bendras
politikos nuostatas, siekiant reaguoti į
nustatytus uždavinius, tokias kaip BŽŪP, 
įskaitant kaimo plėtrą, tikslai, o valstybės 
narės turėtų prisiimti daugiau atsakomybės 
už tai, kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir 
siektinas reikšmes. Padidinus subsidiarumą 
taip pat galima geriau atsižvelgti į vietos 
sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, 
kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų 
kuo didesnis;

Or. en

Pakeitimas 478
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip bendrieji BŽŪP tikslai ir 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes ir įgyvendina BŽŪP 
intervencines priemones. Padidinus 
subsidiarumą taip pat galima geriau 
atsižvelgti į vietos sąlygas ir poreikius, 
derinant paramą taip, kad jos įnašas 
siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo didesnis;
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Or. fr

Pakeitimas 479
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybėms narėms reikėtų 
suteikti daugiau savarankiškumo už tai, 
kaip jos pasiekia nustatytus tikslus ir 
siektinas reikšmes. Padidinus subsidiarumą 
taip pat galima geriau atsižvelgti į vietos 
sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, 
kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų 
kuo didesnis;

Or. en

Pakeitimas 480
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 

(3) reikėtų suteikti valstybėms narėms 
daugiau lankstumo, kad jos galėtų nustatyti 
kai kurias apibrėžtis savo BŽŪP 
strateginiame plane. Tačiau siekiant 
užtikrinti reikalavimų bei tikslų sistemą ir
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lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau –
pagrindinės apibrėžtys);

bendras visiems vienodas sąlygas, 
Sąjungos lygmeniu turi būti nustatytos 
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas pagrindines apibrėžtis;

Or. es

Pakeitimas 481
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

(3) Todėl reikėtų suteikti valstybėms 
narėms daugiau tam tikro laipsnio 
lankstumo, kad jos galėtų nustatyti kai 
kurias apibrėžtis savo BŽŪP strateginiame 
plane. Tačiau siekiant užtikrinti bendras 
visiems vienodas sąlygas, Sąjungos 
lygmeniu turi būti nustatytas tam tikras 
pagrindas – būtinos bendros esminės 
nuostatos, kurias reikia įtraukti į tas 
apibrėžtis (toliau – pagrindinės apibrėžtys);

Or. en

Pakeitimas 482
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karine Gloanec Maurin, Karin Kadenbach, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas pagrindas – būtinos esminės 
nuostatos, kurias reikia įtraukti į tas 
apibrėžtis (toliau – pagrindinės apibrėžtys), 
siekiant užkirsti kelią bendrosios rinkos 
iškraipymams;

Or. en

Pakeitimas 483
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas ekonomines, ekologines ir 
socialines sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);
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Or. en

Pakeitimas 484
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, 
kad jos galėtų nustatyti kai kurias 
apibrėžtis savo BŽŪP strateginiame plane. 
Tačiau siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms didelį lankstumą, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

Or. ro

Pakeitimas 485
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 

(3) dėl vartojamų tam tikrų bendrų 
sąvokų apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
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vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

Or. en

Pakeitimas 486
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) moterų ir vyrų lygybė yra labai 
svarbus Sąjungos ir jos valstybių narių 
tikslas, todėl ji turi būti įtraukta į bendrą 
žemės ūkio politiką;

Or. es

Pakeitimas 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 
paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 

(4) „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 
nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;
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nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

Or. fr

Pakeitimas 488
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 
paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 
nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 
paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio bei 
ekologinės gamybos sistemų ir socialinės 
struktūros žemės ūkio paskirties žemės 
išlaikymą. Valstybės narės turėtų nustatyti 
žemės ūkio veiklos apibrėžtis, 
atitinkančias ES įsipareigojimus, tokius 
kaip darnaus vystymosi tikslai (DVT), 
klimato ir biologinės įvairovės tikslai,
savo BŽŪP strateginiuose planuose, 
derindamos ją prie vietos sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 489
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 
paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 
nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 
paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 
nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų, 
kartu neperžengti galiojančios ES 
lygmeniu galiojančios pagrindinės 
apibrėžties ribų;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP turi išlikti bendra politika siekiant užtikrinti tolesnį jos įgyvendinimą.

Pakeitimas 490
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą ir 
apie susijusias intervencinių priemonių 
rūšis būtų toliau pranešama kaip apie 
„žaliosios dėžės“ paramą, kuri nedaro arba 



AM\1167703LT.docx 31/183 PE629.664v01-00

LT

paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 
nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

beveik nedaro prekybą iškraipančio 
poveikio ar poveikio gamybai, „žemės ūkio 
veiklos“ pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti 
ir žemės ūkio produktų gamybą, ir žemės 
ūkio paskirties žemės išlaikymą. Valstybės 
narės turėtų nustatyti tikslią žemės ūkio 
veiklos apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 491
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
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narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne. Atsižvelgiant į 
tai, jog siekiama supaprastinimo, taikant 
pagrindines apibrėžtis turėtų būti 
vengiama papildomos naštos ar 
nepagrįstų agronominių ar ekonominių 
reikalavimų ūkininkams;

Or. it

Pakeitimas 492
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
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pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti nebūtinai tik
gyvūnams ganyti arba šerti, nesvarbu, ar tie 
plotai faktiškai naudojami gamybai, ar ne.
Atsižvelgiant į tikslą ir supaprastinant 
sistemą reikėtų vengti papildomos naštos 
ūkininkams arba nerealių agronominių 
ar ekonominių reikalavimų nustatymo;

Or. en

Pakeitimas 493
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
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krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne. Supaprastinant 
BŽŪP turėtų būti siekiama visų pirma 
užtikrinti, kad ūkininkams nebūtų 
didinama administracinė naštą;

Or. ro

Pakeitimas 494
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
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įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne. Tikslas 
supaprastinti BŽŪP turėtų būti 
pagrindinis siekiant užtikrinti, kad 
ūkininkams nebūtų sukurta jokia 
papildoma našta;

Or. en

Pakeitimas 495
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta aiški „žemės 
ūkio paskirties žemės“ pagrindinė 
apibrėžtis. Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
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konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę, kitus 
žolinius pašarus, krūmus ir medžius arba 
nedidelius kraštovaizdžio elementus, kurie 
neskirti pašarams, bet ir kitų rūšių 
augalus, kuriuos galima naudoti gyvūnams
ganyti arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai 
faktiškai naudojami gamybai, ar ne;

Or. de

Pakeitimas 496
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, o Europos ūkininkai būtų 
vienodai vertinami, tačiau nebūtų 
ribojamos valstybių narių galimybės siekti 
Sąjungos tikslų, turėtų būti nustatyta 
„žemės ūkio paskirties žemės“ pagrindinė 
apibrėžtis. Susijusios „ariamosios žemės“, 
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žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

Or. fr

Pakeitimas 497
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
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„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami,
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti plotus, 
kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, taip pat daigynus. Turėtų būti 
nustatyta tokia „daugiamečių žolynų“ 
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės 
galėtų nustatyti papildomus kriterijus ir 
galėtų į šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar 
kitus žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių 
augalus, taip pat krūmų ir medžių 
išteklius, kaip antai giles ir kaštainius, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti;

Or. es

Pakeitimas 498
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
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paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas ir įprastą praktiką. Turėtų 
būti nustatyta tokia „ariamosios žemės“ 
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės 
galėtų į ją įtraukti įvairių formų gamybą, 
įskaitant tokias sistemas kaip agrarinė 
miškininkystė ir ariamosios žemės plotus, 
kuriuose yra krūmų ir medžių; į ją būtų
privaloma įtraukti ir pūdymo plotus, taip 
užtikrinant nuo gamybos atsietą 
intervencinių priemonių pobūdį. 
„Daugiamečių pasėlių“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir tuos plotus, kurie 
iš tiesų naudojami produkcijai gaminti, ir 
tuos, kurie tam nenaudojami, taip pat 
daigynus ir trumpos rotacijos želdinius, 
kaip juos apibrėžia valstybės narės. Turėtų 
būti nustatyta tokia „daugiamečių žolynų“ 
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės 
galėtų nustatyti papildomus kriterijus ir 
galėtų į šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar 
kitus žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių 
augalus, kuriuos galima naudoti gyvūnams 
ganyti arba šerti, numatyti plotus augalų 
apdulkintojams, nesvarbu, ar tie plotai 
faktiškai naudojami gamybai, ar ne.

Or. en

Pagrindimas

Nuolatinių pievų apsauga tam tikrose teritorijose priklauso nuo tradicinės praktikos.

Pakeitimas 499
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras (5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
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visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas ir įprastą praktiką. Turėtų 
būti nustatyta tokia „ariamosios žemės“ 
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės 
galėtų į ją įtraukti įvairių formų gamybą, 
įskaitant tokias sistemas kaip agrarinė 
miškininkystė ir ariamosios žemės plotus, 
kuriuose yra krūmų ir medžių; į ją būtų 
privaloma įtraukti ir pūdymo plotus, taip 
užtikrinant nuo gamybos atsietą 
intervencinių priemonių pobūdį. 
„Daugiamečių pasėlių“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir tuos plotus, kurie 
iš tiesų naudojami produkcijai gaminti, ir 
tuos, kurie tam nenaudojami, taip pat 
daigynus ir trumpos rotacijos želdinius, 
kaip juos apibrėžia valstybės narės. Turėtų 
būti nustatyta tokia „daugiamečių žolynų“ 
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės 
galėtų nustatyti papildomus kriterijus ir 
galėtų į šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar 
kitus žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių 
augalus, kuriuos galima naudoti gyvūnams 
ganyti arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai 
faktiškai naudojami gamybai, ar ne;

Or. en

Pakeitimas 500
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras (5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
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visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas ir įprastą praktiką. Turėtų 
būti nustatyta tokia „ariamosios žemės“ 
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės 
galėtų į ją įtraukti įvairių formų gamybą, 
įskaitant tokias sistemas kaip agrarinė 
miškininkystė ir ariamosios žemės plotus, 
kuriuose yra krūmų ir medžių; į ją būtų 
privaloma įtraukti ir pūdymo plotus, taip 
užtikrinant nuo gamybos atsietą 
intervencinių priemonių pobūdį. 
„Daugiamečių pasėlių“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir tuos plotus, kurie 
iš tiesų naudojami produkcijai gaminti, ir 
tuos, kurie tam nenaudojami, taip pat 
daigynus ir trumpos rotacijos želdinius, 
kaip juos apibrėžia valstybės narės. Turėtų 
būti nustatyta tokia „daugiamečių žolynų“ 
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės 
galėtų nustatyti papildomus kriterijus ir 
galėtų į šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar 
kitus žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių 
augalus, kuriuos galima naudoti gyvūnams 
ganyti arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai 
faktiškai naudojami gamybai, ar ne;

Or. en

Pakeitimas 501
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos (6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
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horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos 
žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;

horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programos „Europos 
horizontas“ grupes „Maistas ir gamtos 
ištekliai“ ir „Įtrauki ir saugi visuomenė, 
įskaitant atsparumą nelaimėms“, ir per 
Europos inovacijų partnerystę žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje, kad būtų 
diegiamos su DVT suderintos inovacijos 
žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 502
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos 
žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos 
žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse ir 
taip užtikrinama ūkininkų prieiga prie 
naujausių technologijų;

Or. ro

Pakeitimas 503
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos 
žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos, 
turinčios tiesioginį teigiamą poveikį žemės 
ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;

Or. it

Pakeitimas 504
Luke Ming Flanagan, Estefanía Torres Martínez
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos 
žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir aplinkos 
tvarumo srityje, kad būtų diegiamos 
inovacijos žemės ūkio sektoriuje ir kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos tvarumas turi būti užtikrinamas atsižvelgiant į didėjančią žemės ūkio gamybą.

Pakeitimas 505
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus 
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis. Visų pirma, kad 
būtų išvengta paramos prašymų teikimo du 
kartus, valstybės narės turėtų nustatyti 
sąlygas, pagal kurias būtų nustatoma, ar 
ūkininkas iš tiesų turi tą žemę. Kadangi 
tikėtina, jog žemės ūkio paskirties žemė 
gali būti kartais ir laikinai naudojama 
tokiai veiklai, kuri nėra vien žemės ūkio 
veikla, ir atsižvelgiant į kai kurios ne 
žemės ūkio veiklos teikiamas galimybes 
padėti įvairinti žemės ūkio valdų pajamas, 
valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas 
sąlygas, pagal kurias ir tie plotai, kurie 
naudojami ne žemės ūkio veiklai, būtų 
priskiriami prie reikalavimus atitinkančių 
hektarų;

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus 
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis, suteikiant 
valstybėms narėms galimybę prie 
„reikalavimus atitinkančių hektarų“ 
priskirti žemės ūkio paskirties žemės plote 
įsiterpusius kraštovaizdžio elementus. 
Visų pirma, kad būtų išvengta paramos 
prašymų teikimo du kartus, valstybės narės 
turėtų nustatyti sąlygas, pagal kurias būtų 
nustatoma, ar ūkininkas iš tiesų turi tą 
žemę. Kadangi tikėtina, jog žemės ūkio 
paskirties žemė gali būti kartais ir laikinai 
naudojama tokiai veiklai, kuri nėra vien 
žemės ūkio veikla, ir atsižvelgiant į kai 
kurios ne žemės ūkio veiklos teikiamas 
galimybes padėti įvairinti žemės ūkio valdų 
pajamas, valstybės narės turėtų nustatyti 
tinkamas sąlygas, pagal kurias ir tie plotai, 
kurie naudojami ne žemės ūkio veiklai, 
būtų priskiriami prie reikalavimus 
atitinkančių hektarų. Atsižvelgiant į tai, 
kad reikalavimus atitinkantis žemės ūkio 
paskirties žemės plotas gali būti 
naudojamas neteisėtai, valstybės narės 
privalo turėti galimybę tam tikrus 
neteisėtai naudojamus plotus laikyti 
reikalavimų neatitinkančiais plotais, visų 
pirma tais atvejais, kai galutiniame teismo 
sprendime nurodoma, kad pareiškėjas 
šiuos plotus užėmė neteisėtai.

Or. fr

Pakeitimas 506
Maria Lidia Senra Rodríguez
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus 
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis. Visų pirma, kad 
būtų išvengta paramos prašymų teikimo du 
kartus, valstybės narės turėtų nustatyti 
sąlygas, pagal kurias būtų nustatoma, ar 
ūkininkas iš tiesų turi tą žemę. Kadangi 
tikėtina, jog žemės ūkio paskirties žemė 
gali būti kartais ir laikinai naudojama 
tokiai veiklai, kuri nėra vien žemės ūkio 
veikla, ir atsižvelgiant į kai kurios ne 
žemės ūkio veiklos teikiamas galimybes 
padėti įvairinti žemės ūkio valdų pajamas, 
valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas 
sąlygas, pagal kurias ir tie plotai, kurie 
naudojami ne žemės ūkio veiklai, būtų 
priskiriami prie reikalavimus atitinkančių 
hektarų;

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus 
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis. Visų pirma, kad 
būtų išvengta paramos prašymų teikimo du 
kartus, valstybės narės turėtų nustatyti 
sąlygas, pagal kurias būtų nustatoma, ar 
ūkininkas iš tiesų turi tą žemę;

Or. es

Pakeitimas 507
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis. Visų pirma, kad 
būtų išvengta paramos prašymų teikimo du 
kartus, valstybės narės turėtų nustatyti 

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus 
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis. Visų pirma, kad 
būtų išvengta paramos prašymų teikimo du 
kartus, valstybės narės turėtų nustatyti 
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sąlygas, pagal kurias būtų nustatoma, ar 
ūkininkas iš tiesų turi tą žemę. Kadangi 
tikėtina, jog žemės ūkio paskirties žemė 
gali būti kartais ir laikinai naudojama 
tokiai veiklai, kuri nėra vien žemės ūkio 
veikla, ir atsižvelgiant į kai kurios ne 
žemės ūkio veiklos teikiamas galimybes 
padėti įvairinti žemės ūkio valdų pajamas, 
valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas 
sąlygas, pagal kurias ir tie plotai, kurie 
naudojami ne žemės ūkio veiklai, būtų 
priskiriami prie reikalavimus atitinkančių 
hektarų;

sąlygas, pagal kurias būtų nustatoma, ar 
ūkininkas iš tiesų turi tą žemę. Kadangi 
tikėtina, jog žemės ūkio paskirties žemė 
gali būti kartais ir laikinai naudojama 
tokiai veiklai, kuri nėra vien žemės ūkio 
veikla, ir atsižvelgiant į kai kurios ne 
žemės ūkio veiklos teikiamas galimybes 
padėti įvairinti žemės ūkio valdų pajamas, 
valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas 
sąlygas, pagal kurias ir tie plotai, kurie 
naudojami ne žemės ūkio veiklai, būtų 
priskiriami prie reikalavimus atitinkančių 
hektarų. Komisija turėtų atsižvelgti į 
naujausius arba reikšmingiausius metus, 
apie kuriuos pranešė valstybės narės 
nurodydamos, kad tai yra etaloniniai 
metai, kuriais jos deklaravo bendrą 
tinkamų hektarų skaičių;

Or. ro

Pakeitimas 508
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus 
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis. Visų pirma, kad 
būtų išvengta paramos prašymų teikimo du 
kartus, valstybės narės turėtų nustatyti 
sąlygas, pagal kurias būtų nustatoma, ar 
ūkininkas iš tiesų turi tą žemę. Kadangi 
tikėtina, jog žemės ūkio paskirties žemė 
gali būti kartais ir laikinai naudojama 
tokiai veiklai, kuri nėra vien žemės ūkio 
veikla, ir atsižvelgiant į kai kurios ne 
žemės ūkio veiklos teikiamas galimybes 
padėti įvairinti žemės ūkio valdų pajamas, 
valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas 

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus 
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis. Visų pirma, kad 
būtų išvengta paramos prašymų teikimo du 
kartus, valstybės narės turėtų nustatyti 
sąlygas, pagal kurias būtų nustatoma, ar 
ūkininkas iš tiesų turi tą žemę. Kadangi 
tikėtina, jog žemės ūkio paskirties žemė 
gali būti kartais ir laikinai naudojama 
tokiai veiklai, kuri nėra vien žemės ūkio 
veikla, ir atsižvelgiant į kai kurios ne 
žemės ūkio veiklos teikiamas galimybes 
padėti įvairinti žemės ūkio valdų pajamas, 
jeigu dėl jų nemažėja žemės ūkio 
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sąlygas, pagal kurias ir tie plotai, kurie 
naudojami ne žemės ūkio veiklai, būtų 
priskiriami prie reikalavimus atitinkančių 
hektarų;

pajėgumai arba gamtinės savybės
valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas 
sąlygas, pagal kurias ir tie plotai, kurie 
naudojami tvariai ne žemės ūkio veiklai, 
būtų priskiriami prie reikalavimus 
atitinkančių hektarų;

Or. en

Pakeitimas 509
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus 
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis. Visų pirma, kad 
būtų išvengta paramos prašymų teikimo du 
kartus, valstybės narės turėtų nustatyti 
sąlygas, pagal kurias būtų nustatoma, ar 
ūkininkas iš tiesų turi tą žemę. Kadangi 
tikėtina, jog žemės ūkio paskirties žemė 
gali būti kartais ir laikinai naudojama 
tokiai veiklai, kuri nėra vien žemės ūkio 
veikla, ir atsižvelgiant į kai kurios ne 
žemės ūkio veiklos teikiamas galimybes 
padėti įvairinti žemės ūkio valdų pajamas, 
valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas 
sąlygas, pagal kurias ir tie plotai, kurie 
naudojami ne žemės ūkio veiklai, būtų 
priskiriami prie reikalavimus atitinkančių 
hektarų;

(7) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
kad paramos išmokos bus skiriamos už 
žemės ūkio paskirties žemės plotą, kurį turi 
ūkininkas ir kuriame vykdoma žemės ūkio 
veikla, turėtų būti nustatyta „reikalavimus 
atitinkančio hektaro“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminėmis nuostatomis. Visų pirma, kad 
būtų išvengta paramos prašymų teikimo du 
kartus, valstybės narės turėtų nustatyti 
sąlygas, pagal kurias būtų nustatoma, ar 
ūkininkas iš tiesų turi tą žemę. Kadangi 
tikėtina, jog žemės ūkio paskirties žemė 
gali būti kartais ir laikinai naudojama 
tokiai veiklai, kuri nėra vien žemės ūkio 
veikla, ir atsižvelgiant į kai kurios ne 
žemės ūkio veiklos teikiamas galimybes 
padėti įvairinti žemės ūkio valdų pajamas, 
valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas 
sąlygas, pagal kurias ir tie tam tikri plotai, 
kurie naudojami ne žemės ūkio veiklai, 
atsižvelgiant į tinkamos žemės priskyrimą
prie reikalavimus atitinkančių hektarų, 
būtų laikinai ir ribotai priskiriami prie 
tokių hektarų;

Or. en

Pakeitimas 510
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Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą ir užtikrinti suderinimą su kitais 
teisės aktais, į reikalavimus atitinkančio 
hektaro apibrėžtį dėl tų plotų, kurie 
naudojami kanapėms auginti, turėtų būti 
įtrauktas reikalavimas naudoti sėjai skirtų 
veislių kanapes, kuriose yra ne daugiau 
kaip 0,2 proc. tetrahidrokanabinolio;

(8) siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą ir užtikrinti suderinimą su kitais 
teisės aktais, į reikalavimus atitinkančio 
hektaro apibrėžtį dėl tų plotų, kurie 
naudojami kanapėms auginti, turėtų būti 
įtrauktas reikalavimas naudoti sėjai skirtų 
veislių kanapes, kuriose yra ne daugiau 
kaip 0,5 proc. tetrahidrokanabinolio;

Or. en

Pagrindimas

Mažesnės tetrahidrokanabinolio ribinės vertės Europoje padeda riboti Europos ūkininkų 
galimybes pasirinkti veisles.

Dėl 0,2 proc. laukams taikomo apribojimo, Europos kanapių maisto pramonė atsiduria labai 
nepalankioje konkurencinėje padėtyje, palyginti su Šiaurės Amerikos ir Azijos gamintojais 
(0,3–1 proc.).

Europos Sąjungoje tarptautiniu lygmeniu patvirtinta vertė buvo naudojama nuo 1999 m. 
Paskui riba sumažinta nuo 0,3 proc. iki 0,2 proc. 0,3 proc. ribos sugrąžinimas arba jos 
padidinimas iki 0,5 proc. padėtų iš esmės pagerinti augalų produktų kokybę ir kiekį.

Pakeitimas 511
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą ir užtikrinti suderinimą su kitais 
teisės aktais, į reikalavimus atitinkančio 
hektaro apibrėžtį dėl tų plotų, kurie 
naudojami kanapėms auginti, turėtų būti 
įtrauktas reikalavimas naudoti sėjai skirtų 
veislių kanapes, kuriose yra ne daugiau 

(8) siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą ir užtikrinti suderinimą su kitais 
teisės aktais, į reikalavimus atitinkančio 
hektaro apibrėžtį dėl tų plotų, kurie 
naudojami kanapėms auginti, turėtų būti 
įtrauktas reikalavimas naudoti sėjai skirtų 
veislių kanapes, kuriose yra ne daugiau 
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kaip 2 % tetrahidrokanabinolio; kaip 3% tetrahidrokanabinolio;

Or. it

Pakeitimas 512
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus ir garantuoti sąžiningą 
tiesioginių išmokų pasiskirstymą, pajamų 
rėmimas turėtų būti tikslingesnis, remiant 
tikrųjų ūkininkų pajamas. Siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų 
laikomasi tvirto bendro požiūrio į tokį 
tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti bendrą „tikrojo ūkininko“ 
pagrindinę apibrėžtį su bendromis 
nuostatomis. Ši apibrėžtis turėtų būti 
pagrįsta realia ir veiksminga žemės ūkio 
veikla, jeigu ji orientuota į aktyvius 
ūkininkus, kurie gamina pašarus, pluoštą 
ir atsinaujinančiąją energiją, prisideda 
prie tvaraus sektoriaus ir tiekia viešąsias 
gerybes bei padeda didinti augimą.
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą. Pagrindinė apibrėžtis bet kuriuo 
atveju turi padėti išsaugoti Europos 
Sąjungoje taikomą šeimos ūkininkavimo 
modelį ir turi būti grindžiama patikima 
žemės ūkio veikla;
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Or. en

Pakeitimas 513
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Tačiau bendras 
neigiamas sąrašas, panašus į Reglamento 
(ES) Nr. 1307/2013 9 straipsnio 2 dalies 
sąrašą, turėtų būti nustatytas tų subjektų 
atžvilgiu, kuriems nemokamos tiesioginės 
išmokos. Taip pat dėl to neturėtų būti 
atimta galimybė remti kelių rūšių veiklą 
vykdančius ūkininkus, kurie aktyviai 
ūkininkauja, bet kartu užsiima ir ne žemės 
ūkio veikla ne savo ūkyje, nes įvairia jų 
veikla dažnai padedama stiprinti socialinę 
ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą. Pagrindinė apibrėžtis bet kuriuo 
atveju turi padėti išsaugoti Europos 
Sąjungoje taikomą šeimos ūkininkavimo 
modelį ir turi būti grindžiama patikima 
žemės ūkio veikla;

Or. en
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Pagrindimas

Prie tiesioginių išmokų paramos gavėjų ir toliau neturėtų būti priskiriami oro uostai, 
geležinkelių paslaugos, vandentiekis, nekilnojamojo turto paslaugos, nuolatinis sportas ir 
rekreacinės vietos.

Pakeitimas 514
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus ir užtikrinti sąžiningą 
tiesioginių išmokų paskirstymą, pajamų 
rėmimas turėtų būti tikslingesnis, remiant 
tikrųjų ūkininkų pajamas. Siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų 
laikomasi bendro požiūrio į tokį tikslingą 
paramos skyrimą, reikėtų nustatyti „tikrojo 
ūkininko“ pagrindinę apibrėžtį su 
bendromis nuostatomis. Remdamosi šiuo 
pagrindu valstybės narės turėtų savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti, kurie 
ūkininkai nelaikomi tikraisiais ūkininkais, 
pagal tokias sąlygas kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir įtraukimas į registrus. 
Taip pat dėl to neturėtų būti atimta 
galimybė remti kelių rūšių veiklą 
vykdančius ūkininkus, kurie aktyviai 
ūkininkauja, bet kartu užsiima ir ne žemės 
ūkio veikla ne savo ūkyje, nes įvairia jų 
veikla dažnai padedama stiprinti socialinę 
ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą. Bet 
kuriuo atveju pagrindinė apibrėžtis turi 
padėti išsaugoti esamą šeimyninio ūkio 
modelį, egzistuojantį Europos Sąjungoje, 
ir turi būti pagrįsta šio reglamento 4 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta 
patikima žemės ūkio veikla.

Or. nl

Pakeitimas 515
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Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus ir garantuoti sąžiningą 
tiesioginių išmokų pasiskirstymą, pajamų 
rėmimas turėtų būti tikslingesnis, remiant 
tikrųjų ūkininkų pajamas. Siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų 
laikomasi bendro požiūrio į tokį tikslingą 
paramos skyrimą, reikėtų nustatyti „tikrojo 
ūkininko“ pagrindinę apibrėžtį su 
bendromis nuostatomis. Remdamosi šiuo 
pagrindu valstybės narės turėtų savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti, kurie 
ūkininkai nelaikomi tikraisiais ūkininkais, 
pagal tokias sąlygas kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir įtraukimas į registrus. 
Neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą. Pagrindinė apibrėžtis bet kuriuo 
atveju turi padėti išsaugoti Europos 
Sąjungoje taikomą šeimos ūkininkavimo 
modelį ir turi būti grindžiama aiškiai 
pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
nustatyta žemės ūkio veikla;

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių išmokų, aiškiai susietų su žemės ūkio veikla, tikriesiems ūkininkams skyrimas yra 
sąžiningiausias sprendimo būdas, kaip kalbama apie Europos žemės ūkio garantijų fondo 
(EŽŪGF) perskirstymą.

Pakeitimas 516
Marijana Petir, Luděk Niedermayer
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus ir garantuoti sąžiningą 
tiesioginių išmokų pasiskirstymą, pajamų 
rėmimas turėtų būti tikslingesnis, remiant 
tikrųjų ūkininkų pajamas. Siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų 
laikomasi bendro požiūrio į tokį tikslingą 
paramos skyrimą, reikėtų nustatyti „tikrojo 
ūkininko“ pagrindinę apibrėžtį su 
bendromis nuostatomis. Remdamosi šiuo 
pagrindu valstybės narės turėtų savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti, kurie 
ūkininkai nelaikomi tikraisiais ūkininkais, 
pagal tokias sąlygas kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir įtraukimas į registrus. 
Neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą. Pagrindinė apibrėžtis bet kuriuo 
atveju turi padėti išsaugoti Europos 
Sąjungoje taikomą šeimos ūkininkavimo 
modelį ir turi būti grindžiama aiškiai 
pagal 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
nustatyta žemės ūkio veikla;

Or. en

Pagrindimas

Bendri BŽŪP aspektai, pvz., apibrėžtys, turėtų būti nustatomi ir apibrėžiami ES lygmeniu, 
tačiau taip pat reikia numatyti pakankamą lankstumą, kad šiuos aspektus būtų galima tikslinti 
valstybių narių lygmeniu.

Pakeitimas 517
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio 
į tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą.

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, valstybės narės gali savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti, kurie 
ūkininkai nelaikomi tikraisiais ūkininkais, 
pagal tokias sąlygas kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir įtraukimas į registrus. 
Taip pat dėl to neturėtų būti atimta 
galimybė remti kelių rūšių veiklą 
vykdančius ūkininkus, kurie aktyviai 
ūkininkauja, bet kartu užsiima ir ne žemės 
ūkio veikla ne savo ūkyje, nes įvairia jų 
veikla dažnai padedama stiprinti socialinę 
ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą.

Or. en

Pakeitimas 518
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio 
į tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, valstybės narės gali savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti, kurie 
ūkininkai nelaikomi tikraisiais ūkininkais, 
pagal tokias sąlygas kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir įtraukimas į registrus. 
Taip pat dėl to neturėtų būti atimta 
galimybė remti kelių rūšių veiklą 
vykdančius ūkininkus, kurie aktyviai 
ūkininkauja, bet kartu užsiima ir ne žemės 
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tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą,

ūkio veikla ne savo ūkyje, nes įvairia jų 
veikla dažnai padedama stiprinti socialinę 
ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą.

Or. en

Pakeitimas 519
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės, 
siekdamos išvengti bet kokių pavojingų 
tendencijų, susijusių su spekuliavimu ir 
grobstymu, turėtų savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti, kurie 
ūkininkai nelaikomi tikraisiais ūkininkais, 
pagal tokias sąlygas kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, darbo jėgos sąnaudos ūkyje, 
įmonės tikslas ir įtraukimas į registrus, ir 
užtikrinti, kad BŽŪP paramą faktiškai 
gautų tikrieji ūkininkai. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
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struktūrą;

Or. ro

Pakeitimas 520
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
galėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą. Ši sistemos apibrėžtis bet kuriuo 
atveju turi padėti palaikyti dabartinę 
Europos Sąjungos šeimos ūkio paradigmą 
ir ji turi būti pagrįsta patikima žemės ūkio 
veikla;

Or. ro

Pakeitimas 521
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą.

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant ūkininkų, kurie 
vykdo žemės ūkio veiklą savo valdų žemės 
ūkio paskirties žemės plotuose, pajamas. 
Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu 
būtų laikomasi bendro požiūrio į tokį 
tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „ūkininko“ pagrindinę apibrėžtį 
su esminėmis nuostatomis ir nustatyti 
aiškią „ūkininko“ apibrėžtį siekiant 
nustatyti, ar ūkininkas atitinka paramos 
teikimo sąlygas. Remdamosi šiuo pagrindu 
valstybės narės turėtų savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti, kurie 
ūkininkai gali gauti paramą; kadangi dėl 
kaimo plėtros politinės krypties ūkininkai 
skatinami įvairinti savo veiklą, kuri 
nebūtinai būtų susijusi su ūkiu, tai
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti ES lygmens ūkininko apibrėžtį siekiant nustatyti tinkamumo gauti išmokas 
kriterijus ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Ūkininko sąvokos apibrėžtyje nereikėtų vartoti 
terminų, kurių teisėtumu abejojama. Visame tekste išbraukiamas žodis „tikrasis“.

Pakeitimas 522
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal vieną ar kelias 
sąlygas, tokias kaip pajamų vertinimo 
rezultatai, ūkininko amžius remiantis 
nacionalinėmis nuostatomis dėl teisės 
aktais nustatyto pensinio amžiaus, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
(arba) įtraukimas į registrus. Taip pat dėl 
to neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

Or. fr

Pakeitimas 523
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis.
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turi būti 
tikslingesnis, remiant tinkamumo sąlygas 
atitinkančių ūkininkų pajamas. Siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų 
laikomasi bendro požiūrio į tokį tikslingą 
paramos skyrimą, „tinkamumo sąlygas 
atitinkančio ūkininko“ sąvokai taikomų 
kriterijų nustatymas leistų valstybėms 
narėms savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatyti, kurie ūkininkai 
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tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą.

nelaikomi tinkamumo sąlygas 
atitinkančiais ūkininkais, remiantis 
nustatytais kriterijais. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą.

Or. en

Pakeitimas 524
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau siekti tinkamesnės 
BŽŪP, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
ūkyje laikas, įmonės tikslas ir įtraukimas į 
registrus. Taip pat dėl to neturėtų būti 
atimta galimybė remti kelių rūšių veiklą
vykdančius ūkininkus, kurie aktyviai 
ūkininkauja, bet kartu užsiima ir ne žemės 
ūkio veikla ne savo ūkyje, nes įvairia jų 
veikla dažnai padedama stiprinti socialinę 
ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą;

Or. es
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Pakeitimas 525
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant ūkininkų pajamas. 
Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu 
būtų laikomasi bendro požiūrio į tokį 
tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „ūkininko“ pagrindinę apibrėžtį 
su esminėmis nuostatomis. Remdamosi 
šiuo pagrindu valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti, 
kurie ūkininkai nelaikomi tikraisiais 
ūkininkais, pagal tokias sąlygas kaip 
pajamų vertinimo rezultatai, darbo jėgos 
sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

Or. de

Pakeitimas 526
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
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lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą.

lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje ir įtraukimas į 
registrus. Taip pat dėl to neturėtų būti 
atimta galimybė remti kelių rūšių veiklą 
vykdančius ūkininkus, kurie aktyviai 
ūkininkauja, bet kartu užsiima ir ne žemės 
ūkio veikla ne savo ūkyje, nes įvairia jų 
veikla dažnai padedama stiprinti socialinę 
ir ekonominę kaimo vietovių struktūrą.

Or. en

Pakeitimas 527
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų 
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to 
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja ir prisideda prie 
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ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

žemės ūkio sektoriaus tvarumo, nes įvairia 
jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

Or. it

Pakeitimas 528
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant atsižvelgti į juridinius 
asmenis arba fizinių ar juridinių asmenų
grupes, kurių atskiriems nariams pagal 
nacionalinės teisės aktus suteikiamos 
panašios teisės ir pareigos, kaip ūkio 
valdytojo statusą turinčio individualaus 
ūkininko teisės ir pareigos, visų pirma 
kalbant apie ekonominį, socialinį ir 
mokestinį statusą, jeigu tie nariai 
prisidėjo stiprinant atitinkamų juridinių 
asmenų arba grupių žemės ūkio 
struktūras, valstybėms narėms turėtų būti 
leista tiesioginių išmokų forma, paramos 
pagal sektorinių intervencijų arba 
paramos kaimo plėtrai forma teikti 
pagalbą juridiniam asmeniui arba fizinių 
ar juridinių asmenų grupei, kurie atitinka 
„tikrojo ūkininko" apibrėžtį ir naudojasi 
ūkio valdytojo statusą turinčio 
individualaus ūkininko teisėmis bei 
pareigomis, visų pirma kalbant apie 
ekonominį, socialinį ir mokestinį statusą.
Grupė savo vardu gali gauti kiekvienam 
individualiam ūkininkui nariui skirtos 
pagalbos bendrą sumą, jeigu ji įrodo, kad 
kiekvienas jos narys prisideda prie 
bendrovės plėtros.

Or. fr



AM\1167703LT.docx 63/183 PE629.664v01-00

LT

Pakeitimas 529
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) BŽŪP turi būti pagrįstas lyčių 
aspekto integravimo metodu, atsižvelgiant 
į tai, kad moterys kaimo vietovėse 
susiduria su ypatingais uždaviniais, o 
kartais patiria įvairią diskriminaciją 
švietimo, profesinio mokymo, užimtumo ir 
galimybių gauti socialinę apsaugą srityse. 
Tuo tarpu moterų ūkių dydis dažnai yra 
daug mažesnis, o moterų, kaip ūkininko 
sutuoktinių, darbo indėlis niekada 
neapskaičiuojamas, todėl jos neturi 
nepriklausomų pajamų ir negali būti 
užtikrinama jų socialinė apsauga ir dėl 
šios priežasties kaimo vietovėse atsiranda
vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir 
pensijos skirtumai;

Or. en

Pakeitimas 530
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) be to, kalbant apie juridinius 
asmenis arba grupes, kurias sudaro 
fiziniai arba juridiniai asmenys, valstybės 
narės gali apibrėžti atitinkamas ribas ir 
lubas, kurios taikomos pagal valstybių 
narių strateginių planų sistemą nustatytai 
paramai arba intervencijoms. Todėl 
siekiant stiprinti ūkių struktūrą šiuo tikslu 
skatinant atitinkamų juridinių asmenų 
arba grupių steigimąsi, šios konkrečios 
taisyklės gali būti taikomos tais atvejais, 
kai nacionaliniais įstatymais atskiram 
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nariui suteikiamos teisės ir pareigos, 
kurios yra panašios į ūkiui vadovaujančio 
atskiro ūkininko teises ir pareigas;

Or. en

Pakeitimas 531
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) valstybės narės siekia skatinti lyčių 
lygybę kaimo vietovėse ir, rengdamos 
strateginį planą, privalo atsižvelgti į 
moterų pažeidžiamumą. Strateginis 
planas rengiamas, įgyvendinamas, 
stebimas ir vertinamas atsižvelgiant į lyčių 
lygybę. Šiuo atžvilgiu valstybės narės 
užtikrina moterų ūkininkių galimybes 
gauti konsultavimo paslaugas ir ragina 
moteris dalyvauti BŽŪP stebėsenos
komitete. Valstybės narės taip pat stiprina 
savo gebėjimus biudžeto sudarymo 
atsižvelgiant į lyčių aspektą ir pagal lytis 
suskirstytų duomenų rinkimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 532
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 
ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 

(10) siekiant esminės svarbos kartų 
kaitos tikslo, kad būtų užtikrintas 
nuoseklumas tarp tiesioginių išmokų 
intervencinių priemonių ir kaimo plėtros 
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rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė 
apibrėžtis su esminėmis nuostatomis;

intervencinių priemonių rūšių, turėtų būti 
Sąjungos lygmeniu nustatyta plati „jaunojo 
ūkininko“ pagrindinė apibrėžtis su 
esminėmis nuostatomis, kuri neturi būti 
ribojamojo pobūdžio ir palengvintų naujų 
dalyvių galimybes užsiimti žemės ūkio 
veikla ir atspindėtų valstybių narių tikrąją 
padėtį;

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnės paramos schemos šia tema buvo per daug ribojamojo pobūdžio, todėl jauniems 
ūkininkams parama nebuvo teikiama.

Pakeitimas 533
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 
ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė 
apibrėžtis su esminėmis nuostatomis;

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 
ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių, pagal Reglamentą 2016/0282b 
turėtų būti Sąjungos lygmeniu nustatyta 
„jaunojo ūkininko“ pagrindinė apibrėžtis 
su esminiais elementais;

Or. en

Pakeitimas 534
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 



PE629.664v01-00 66/183 AM\1167703LT.docx

LT

ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė
apibrėžtis su esminėmis nuostatomis;

ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių, turėtų būti valstybės narės lygmeniu 
nustatyta konkreti atitinkama „jaunojo 
ūkininko“ apibrėžtis su esminėmis 
nuostatomis;

Or. ro

Pakeitimas 535
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 
ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė 
apibrėžtis su esminėmis nuostatomis;

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 
ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė 
apibrėžtis su bendromis nuostatomis;

Or. hr

Pakeitimas 536
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) siekiant verslo plėtros 
palengvinimo kaimo vietovėse tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių 
priemonių ir kaimo plėtros intervencinių 
priemonių rūšių, turėtų būti Sąjungos 
lygmeniu nustatyta „naujo ūkininko“ 
pagrindinė apibrėžtis su bendromis 
nuostatomis;

Or. hr
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Pagrindimas

Reglamente reikia daryti didesnį skirtumą tarp jaunųjų ir naujų ūkininkų, įskaitant konkrečias 
kiekvienai grupei taikomų konkrečių intervencinių priemonių rūšis ir finansinių paketų 
padalijimą.

Pakeitimas 537
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) BŽŪP turi būti atsižvelgiama į 
moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungos 
teritorijoje principą, ypač daug dėmesio 
skiriant moterų dalyvavimo kaimo 
vietovių socialinėje ir ekonominėje 
plėtroje, skatinimui. Šis reglamentas 
turėtų padėti užtikrinti moterų darbo 
pastebimumą, jį geriau įvertinti ir 
atsižvelgti formuluojant konkrečius 
pasiūlymus, kuriuos valstybės narės 
pateiks savo strateginiuose planuose;

Or. hr

Pakeitimas 538
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
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savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus.
Formuojant BŽŪP turi būti konkrečiai 
atsižvelgiama į Europos Sąjungos lygybės 
politiką, ypatingą dėmesį skiriant 
būtinumui suteikti postūmį moterų 
dalyvavimui užtikrinant kaimo vietovių 
socialinį ir ekonominį vystymąsi. Šis 
reglamentas turėtų padėti padidinti 
moterų darbo pastebimumą, todėl į tai 
reikėtų atsižvelgti formuluojant 
konkrečius tikslus, kuriuos valstybės 
narės turėtų išdėstyti savo strateginiuose 
planuose;

Or. en

Pakeitimas 539
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius ir 
tarptautinius įsipareigojimus, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Siekiant užtikrinti įvairių darnaus 
vystymosi aspektų pusiausvyrą, reikėtų 
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tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

reikalauti, kad valstybės narės imtųsi 
veiksmų ir vienu metu siektų visų 
konkrečių tikslų. Pagal šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
laukinės ir žemės ūkio biologinės 
įvairovės, vandens apsaugos, visuomenės 
sveikatos, užimtumo, atsinaujinančiosios 
energijos, gyvūnų gerovės ir aplinkos 
apsaugos sričių Sąjungos teisės aktus;

Or. en

Pagrindimas

Tikslai turi būti traktuojami vienodai, o tai reiškia, kad valstybėms narėms nereikėtų leisti 
nepaisyti vieno arba daugiau ES lygmeniu nustatytų tikslų arba juos sumažinti. Nors priimant 
politinius sprendimus kartais bus daromi su tikslais susiję kompromisai, pagal bendrą 
strategiją visų tikslų turi būti siekiama vienu metu.

Pakeitimas 540
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriuos valstybės narės įgyvendintų 
ir kurių siektų savo BŽŪP strateginiuose 
planuose. Palaikant įvairių darnaus 
vystymosi aspektų pusiausvyrą, remiantis 
poveikio vertinimu, nustatant šiuos 
konkrečius tikslus turėtų būti suformuluoti 
konkretesni prioritetai pagal bendruosius 
BŽŪP tikslus ir atsižvelgiant į susijusius, 
ypač klimato, energijos ir aplinkos 
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Sąjungos teisės aktus; apsaugos sričių Sąjungos teisės aktus.
Komisija turėtų užtikrinti, kad valstybės 
narės nenustatytų jokių papildomų 
sąlygų, palyginti su nustatytomis šiame 
reglamente, kurios turėtų įtakos ūkininkų 
biologinei įvairovei;

Or. ro

Pakeitimas 541
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 39 
straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus kartu 
apsaugant BŽŪP bendrą pobūdį ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių subalansuotos teritorijos,
vystymosi, kuriuo tausojama aplinka,
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP turėtų išlikti bendra visoje ES ir ja turi būti remiamos visos sritys.
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Pakeitimas 542
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires, kad Sąjunga 
sukurtų ilgalaikę ir tvarią ūkininkavimo 
plėtros viziją. Papildomai reikėtų Sąjungos 
lygmeniu nustatyti konkrečius tikslus, 
kuriais valstybės narės vadovautųsi savo 
BŽŪP strateginiuose planuose. Palaikant 
įvairių darnaus vystymosi aspektų 
pusiausvyrą, remiantis poveikio vertinimu, 
nustatant šiuos konkrečius tikslus turėtų 
būti suformuluoti konkretesni prioritetai 
pagal bendruosius BŽŪP tikslus ir 
atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

Or. pl

Pakeitimas 543
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
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nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires, kad Sąjunga 
sukurtų ilgalaikę ir tvarią ūkininkavimo 
plėtros viziją. Papildomai reikėtų Sąjungos 
lygmeniu nustatyti konkrečius tikslus, 
kuriais valstybės narės vadovautųsi savo 
BŽŪP strateginiuose planuose. Palaikant 
įvairių darnaus vystymosi aspektų 
pusiausvyrą, remiantis poveikio vertinimu, 
nustatant šiuos konkrečius tikslus turėtų 
būti suformuluoti konkretesni prioritetai 
pagal bendruosius BŽŪP tikslus ir 
atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

Or. pl

Pakeitimas 544
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Siekdamos nustatyti įvairių darnaus 
vystymosi aspektų pusiausvyrą, valstybės 
narės turėtų imtis veiksmų, kad pasiektų 
visus tikslus, remdamosi poveikio 
vertinimu. Pagal šiuos konkrečius tikslus 
turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
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Sąjungos teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 545
Esther Herranz García, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ramón Luis 
Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės 
vadovautųsi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose. Palaikant įvairių darnaus 
vystymosi aspektų pusiausvyrą, remiantis 
poveikio vertinimu, nustatant šiuos 
konkrečius tikslus turėtų būti suformuluoti 
konkretesni prioritetai pagal bendruosius 
BŽŪP tikslus ir atsižvelgiant į susijusius, 
ypač klimato, energijos ir aplinkos 
apsaugos sričių Sąjungos teisės aktus;

(11) siekiant įgyvendinti Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 39 
straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriuos valstybės narės 
įgyvendintų savo BŽŪP strateginiuose 
planuose. Palaikant įvairių darnaus 
vystymosi aspektų pusiausvyrą, remiantis 
poveikio vertinimu, nustatant šiuos 
konkrečius tikslus turėtų būti suformuluoti 
konkretesni prioritetai pagal bendruosius 
BŽŪP tikslus ekonomikos, aplinkos 
apsaugos ir socialinėje srityse, ypatingą 
dėmesį skiriant vietovėms, kuriose 
gyventojų skaičius mažėja, ir 
atsižvelgiama į susijusius Sąjungos teisės 
aktus;

Or. es

Pakeitimas 546
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Imantis veiksmų, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti konkretesni 
prioritetai pagal bendruosius BŽŪP tikslus 
ir atsižvelgiant į susijusius, ypač klimato ir 
aplinkos apsaugos sričių Sąjungos teisės 
aktus;

Or. en

Pakeitimas 547
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) bendroje žemės ūkio politikoje 
reikėtų atsižvelgti į grėsmes tvariai žemės 
ūkio plėtrai ir į tai, kad:

– yra mažiau, bet didesnių ūkių: 2013 m. 
buvo 10,8 mln. ūkių (22 proc. mažiau, 
palyginti su 2007 m.), o vidutinis ūkio 
dydis padidėjo nuo 12,6 hektarų iki 16,1 
hektaro;

– žemės ūkio darbuotojų skaičius 
sumažėjo 25 proc. (nuo 12,8 mln. etato 
ekvivalentų 2005 m. iki 9,5 mln. etato 
ekvivalentų 2017 m.);

– nuo 2010 m. ES maisto eksportuoja 
daugiau nei importuoja, o prekybos 
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perteklius 2017 m. sudarė 20,5 mlrd. 
EUR, kurie iš esmės buvo gauti už 
perdirbtą maistą ir gėrimus; - ES 
neapdorotų ūkio produktų importuoja 
daugiau nei eksportuoja;

– vidutinis ūkis darbo suteikia mažiau nei 
vienu etato ekvivalentu dirbančiam 
asmeniui;

– nors įvairių sektorių veiklos rezultatai 
gerokai skiriasi, viso etato ekvivalentu 
ūkininkaujančių asmenų pajamos stipriai 
padidėjo;

– ūkininkai senėja ir didėja jaunų 
ūkininkų skaičius: kiekvienam 100 ūkio 
valdytojų, kurie yra vyresni nei 55 metų, 
35 metų nesulaukusių ūkininkų skaičius 
sumažėjo nuo 14 (2010 m.) iki 11 
(2013 m.);

Or. en

Pakeitimas 548
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) bendroje žemės ūkio politikoje 
reikėtų atsižvelgti į grėsmes tvariai žemės 
ūkio plėtrai ir į tai, kad:

– yra mažiau, bet didesnių ūkių: 2013 m. 
buvo 10,8 mln. ūkių (22 proc. mažiau, 
palyginti su 2007 m.), o vidutinis ūkio 
dydis padidėjo nuo 12,6 hektarų iki 16,1 
hektaro;

– žemės ūkio darbuotojų skaičius 
sumažėjo 25 proc. (nuo 12,8 mln. etato 
ekvivalentų 2005 m. iki 9,5 mln. etato 
ekvivalentų 2017 m.);

– nuo 2010 m. ES maisto eksportuoja 
daugiau nei importuoja, o prekybos 
perteklius 2017 m. sudarė 20,5 mlrd. 
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EUR, kurie iš esmės buvo gauti už 
perdirbtą maistą ir gėrimus; - ES 
neapdorotų ūkio produktų importuoja 
daugiau nei eksportuoja;

– vidutinis ūkis darbo suteikia mažiau nei 
vienu etato ekvivalentu dirbančiam 
asmeniui;

– nors įvairių sektorių veiklos rezultatai 
gerokai skiriasi, viso etato ekvivalentu 
ūkininkaujančių asmenų pajamos stipriai 
padidėjo;

– ūkininkai senėja ir didėja jaunų 
ūkininkų skaičius: kiekvienam 100 ūkio 
valdytojų, kurie yra vyresni nei 55 metų, 
35 metų nesulaukusių ūkininkų skaičius 
sumažėjo nuo 14 (2010 m.) iki 11 
(2013 m.);

Or. en

Pakeitimas 549
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) BŽŪP padeda užtikrinti didžiausią 
žemės ūkio maisto eksportą ir importą, 
todėl ji turi didelę įtaką tarptautinėms 
žemės ūkio rinkoms ir daro poveikį žemės 
ūkio gamybos pajėgumams ir maisto 
vartojimo įpročiams trečiosiose šalyse, 
mažos apimties ūkininkų gyvenimui ir 
kaimo bendruomenių ir ekosistemų 
atsparumui. BŽŪP atsižvelgiama į ES 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus, kaip 
nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 208 straipsnyje, kuriame 
nustatytas politikos suderinamumo 
vystymosi labui principas1a. Priemonės, 
kurių imamasi pagal šį reglamentą negali 
pažeisti maisto gamybos ir perdirbimo 
pajėgumų ir ilgalaikiam trečiųjų šalių, 
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visų pirma mažiausiai išsivysčiusių šalių 
aprūpinimui maistu, be to, priemonėse 
turėtų būti paisoma nekenkimo principo, 
taip pat tarptautinių įsipareigojimų 
vystymosi, žmogaus teisių, klimato ir 
aplinkos srityse;

_________________

1a Priimta Jungtinių Tautų Generalinės 
asamblėjos 1986 m. gruodžio 4 d. 
rezoliucijoje Nr. 41/128.

Or. en

Pagrindimas

Komisija savo komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities (COM(2017)713) pripažino 
BŽŪP išorės aspektą. Vykdant būsimą BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama į vystymosi tikslus, 
taikant politikos suderinamumo vystymosi labui principą (SESV 208 straipsnis). Be to, BŽŪP 
turėtų būti suderinta su ES įsipareigojimais, numatytais pasaulinėje Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje, įskaitant DVT, ir Paryžiaus klimato susitarime.

Pakeitimas 550
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) formuojant BŽŪP turi būti aiškiai 
atsižvelgiama į Europos Sąjungos lygybės 
politiką, ypatingą dėmesį skiriant 
būtinybei skatinti moterų dalyvavimą 
kaimo vietovių socialinės ir ekonominės 
struktūros vystymosi srityje. Šis 
reglamentas turėtų padėti pripažinti 
moterų darbą, todėl į moteris reikėtų 
atsižvelgti formuluojant konkrečius 
tikslus, kuriuos valstybės narės turėtų 
išdėstyti savo strateginiuose planuose;

Or. es

Pakeitimas 551
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Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) lyčių lygybė yra pagrindinis ES ir 
jos valstybių narių tikslas ir ji turėtų būti 
įtraukta į BŽŪP ir valstybių narių 
strateginius planus taip, kad būtų 
skatinama kaimo plėtra ir čia gyvenančių 
moterų socialinės ir ekonominės sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 552
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) atsparesnė ir tvaresnė BŽŪP turi 
apimti mokslinius tyrimus ir inovacijas, 
kad būtų remiamas Sąjungos žemės ūkio, 
miškinės gyvulininkystės ir aprūpinimo 
maistu sistemų daugiafunkciškumas, 
investuojant į technologinę plėtrą ir 
skaitmeninimą, taip pat didinant galimybes 
gauti objektyvių, patikimų, aktualių ir 
naujų žinių. Vykdant technologinę plėtrą, 
grindžiamą ūkių skaitmeninimu ir 
robotizavimu, kuriems reikia didelių 
investicijų ir dėl kurių prarandama ūkio 
kontrolė, gali išnykti dar daugiau ūkių ir 
vykti kaimo vietovių dykumėjimas;

Or. es

Pakeitimas 553
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Morten Løkkegaard, 
Pavel Telička
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Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių ir skatinti 
dabartinius ūkininkus keistis tarpusavyje 
žiniomis ir patirtimi, įskaitant gerąją 
patirtį, kuria siekiama skatinti 
konkurencingumą ir gerinti veiklos 
rezultatus siekiant aplinkos ir klimato 
tikslų;

Or. en

Pakeitimas 554
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių ir ypač 
atsižvelgiant į ūkininkus – remiant jų 
galimybes mokytis ir skatinant juos 
tarpusavyje keistis žiniomis, taip pat 
skatinant dalyvaujamuosius mokslinius 
tyrimus;

Or. es
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Pakeitimas 555
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) atsparesnė ir tvaresnė BŽŪP turi 
apimti mokslinius tyrimus ir inovacijas, 
kad būtų remiamas Sąjungos žemės ūkio, 
miškininkystės ir aprūpinimo maistu 
sistemų daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą, skaitmeninimą ir 
ekologinę žemės ūkio praktiką, taip pat 
didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių, ir 
ūkininkams tarpusavyje keistis žiniomis 
siekiant naudos kaimo bendruomenėms ir 
žemės ūkio sektoriui;

Or. en

Pakeitimas 556
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių. Be to, 
reikia spręsti lyčių aspekto integravimo 
klausimą, atsižvelgiant į visus moterų 
veiklos žemės ūkyje ir kaimo vietovėse 
aspektus;
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Or. en

Pagrindimas

Moterys už savo darbą, kurį dirba žemės ūkio srityje ir už savo įnešamą indėlį, turėtų būti 
tinkamai remiamos ir tokia parama turėtų didinti lyčių lygybę.

Pakeitimas 557
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių. Be to, 
reikia spręsti lyčių lygybės integravimo 
klausimą, atsižvelgiant į visus moterų 
veiklos žemės ūkyje ir kaimo vietovėse 
aspektus;

Or. en

Pakeitimas 558
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, tinkamai 
investuojant į technologinę plėtrą ir 
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pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

skaitmeninimą, atsižvelgiant į gana žemą 
technologijų panaudojimą žemės ūkyje, 
taip pat didinant galimybes gauti 
objektyvių, patikimų, aktualių ir naujų 
žinių;

Or. ro

Pakeitimas 559
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių.

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, tinkamai 
investuojant į technologinę plėtrą ir 
skaitmeninimą, atsižvelgiant į santykinai 
prastą naujų technologijų panaudojimą 
ūkininkavimo veikloje, taip pat didinant 
galimybes gauti objektyvių, patikimų, 
aktualių ir naujų žinių.

Or. en

Pakeitimas 560
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
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technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių siekiant 
investuoti į technologijas ir 
skaitmeninimą kaimo vietovėse;

Or. ro

Pakeitimas 561
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų 
prisidedama prie gamybos metodų 
tobulinimo, didinamas veiksnių 
produktyvumas ir remiamas Sąjungos 
žemės ūkio, miškininkystės ir aprūpinimo 
maistu sistemų daugiafunkciškumas, 
investuojant į technologinę plėtrą, taip pat 
didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

Or. it

Pagrindimas

Nustatyti 2021–2027 m. BŽŪP tikslai stipriai orientuoti į tvarumą, į aplinkai palankius 
veiksmus ir į kovą su klimato kaita.

Jie turi būti iš naujo suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnio tikslais ir jais taip pat turi būti siekiama gerinti gamybos veiksnių 
produktyvumą.

Be to, skaitmeninimas nėra vienintelė priežastis investuoti į technologinę plėtrą. Klausimas 
turi išlikti platesnis.

Pakeitimas 562
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
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12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės, 
įskaitant agrarinę miškininkystę, ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

Or. en

Pakeitimas 563
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės,
aprūpinimo maistu sistemų ir pažangiųjų
kaimų daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

Or. en

Pakeitimas 564
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir (12) pažangesnė, modernizuota ir 
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tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, agrarinės 
miškininkystės, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

Or. en

Pakeitimas 565
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, agrarinės 
miškininkystės, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

Or. en

Pagrindimas

Agrarinės miškininkystės sistemoms gali būti naudingos ūkininkavimo ir maisto sistemos.

Pakeitimas 566
Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, sodininkystės,
miškininkystės ir aprūpinimo maistu 
sistemų daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

Or. en

Pakeitimas 567
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat numatant arba didinant galimybes 
gauti objektyvių, patikimų, aktualių ir 
naujų žinių;

Or. en

Pakeitimas 568
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nors pagal BŽŪP įgyvendinimo 
modelį Sąjunga turėtų nustatyti Sąjungos 

(13) nors pagal BŽŪP įgyvendinimo 
modelį Sąjunga turėtų nustatyti Sąjungos 
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tikslus ir apibrėžti intervencinių priemonių 
rūšis, taip pat nustatyti pagrindinius 
Sąjungos reikalavimus, taikytinus 
valstybėms narėms, valstybės narės turėtų 
būti įgaliotos pagal šį Sąjungos nustatytą 
pagrindą parengti paramos nuostatas, 
taikomas paramos gavėjams. Imdamosi 
veiksmų šiomis aplinkybėmis, valstybės 
narės turėtų laikytis Pagrindinių teisių 
chartijos ir bendrųjų Sąjungos teisės 
principų ir užtikrinti, kad Sąjungos 
paramos teikimo gavėjams teisinė sistema 
būtų pagrįsta jų BŽŪP strateginiais planais 
ir atitiktų šiame reglamente ir 
[Horizontaliajame reglamente] nustatytus 
principus ir reikalavimus;

tikslus ir apibrėžti intervencinių priemonių 
rūšis, taip pat nustatyti pagrindinius 
Sąjungos reikalavimus, taikytinus 
valstybėms narėms, valstybės narės turėtų 
būti įgaliotos pagal šį Sąjungos nustatytą 
pagrindą parengti paramos nuostatas, 
taikomas paramos gavėjams. Imdamosi 
veiksmų šiomis aplinkybėmis, valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad Sąjungos 
paramos teikimo gavėjams teisinė sistema 
būtų pagrįsta jų BŽŪP strateginiais planais 
ir atitiktų šiame reglamente ir 
[Horizontaliajame reglamente] nustatytus 
principus ir reikalavimus;

Or. fr

Pakeitimas 569
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13 a) įgyvendinant BŽŪP strateginius 
planus turėtų būti laikomasi 
horizontaliųjų principų, nustatytų 
Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 
3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, 
įskaitant ES sutarties 5straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Valstybės narės 
ir Komisija taip pat turėtų laikytis JT 
neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų 
prievolių ir užtikrinti prieinamumą, 
laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir 
Sąjungos teisės, kuria suderinami 
gaminių ir paslaugų prieinamumo 
reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija 
turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų 
nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat 
integruoti lyčių aspektą, kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
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negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais prisidedama 
prie kokios nors formos segregacijos, 
diskriminacijos ar atskirties. Fondų tikslų 
turėtų būti siekiama atsižvelgiantį darnų 
vystymąsi bei laikantis Orhuso 
konvencijos ir Sąjungos skatinamą siekį 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos 
kokybę, taip pat kovoti su klimato kaita, 
kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 
straipsnio 1 dalyje, kartu taikant principą 
„teršėjas moka“;

Or. lt

Pakeitimas 570
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) įgyvendinant BŽŪP strateginius 
planus turėtų būti laikomasi 
horizontaliųjų principų, nustatytų 
Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 
3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, 
įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Valstybės narės 
ir Komisija turėtų siekti šalinti vyrų ir 
moterų nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip 
pat integruoti lyčių aspektą, kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais prisidedama 
prie kokios nors formos segregacijos, 
diskriminacijos ar atskirties. Fondų tikslų 
turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų 
vystymąsi bei laikantis Orhuso 
konvencijos ir Sąjungos skatinamą siekį 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos 
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kokybę, taip pat kovoti su klimato kaita, 
kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 
straipsnio 1 dalyje, kartu taikant principą 
„teršėjas moka“;

Or. en

Pakeitimas 571
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) BŽŪP strateginių planų tikslų 
turėtų būti siekiama atsižvelgiant į 
Europos socialinių teisių ramstyje 
nustatytus tikslus. Siekiant geresnės ir 
tvaresnės ateities visiems, būtina 
pasirinkti paramos kryptį pagal bendrą ir 
teisiškai privalomą Jungtinių Tautų 
2030 m. darbotvarkę ir prisidėti prie DVT 
ir jų iki 2030 m. pasiektinų rodiklių. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti 
nuoseklumą, suderinamumą ir sąveiką su 
Europos socialinių teisinių ramsčiu ir 
DVT, atsižvelgdamos į vietos problemas;

Or. en

Pakeitimas 572
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 

(14) siekiant puoselėti modernų, 
konkurencingą ir atsparų žemės ūkio 
sektorių, tiesioginės išmokos tebėra labai 
svarbios užtikrinant teisingą paramą 
ūkininkų pajamoms. Kadangi numatoma, 
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ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

jog šios pajamos ateityje mažės, 
tiesioginių išmokų vaidmuo taps dar 
svarbesnis, todėl šiuo atžvilgiu būsimoje 
BŽŪP būtina užtikrinti tvirtą paramą.
Taip pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

Or. en

Pakeitimas 573
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą. Taip pat reikėtų dėmesį skirti 
visuomeniniams uždaviniams ir tokioms 
temoms kaip klimato kaita, klimato kaitos 
švelninimas ir prisitaikymas prie klimato 
kaitos, ir tai turi būti daroma ūkininkams 
naudingu būdu;

Or. en

Pakeitimas 574
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą.

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms, 
įskaitant didelį dėmesį tikslingoms 
išmokoms aplinkai, klimatui ir gyvūnų 
gerovei, taip pat konkurencingumo 
didinimui. Taip pat, siekiant didinti rinkos 
paskatas ūkininkams, būtina investuoti į 
ūkių restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

Or. en

Pakeitimas 575
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų ir kooperatyvų 
tikrųjų narių, kurie turi būti traktuojami 
kaip ūkininkai ir žemės ūkio darbuotojai,
pajamoms. Taip pat, siekiant didinti rinkos 
paskatas ūkininkams, būtina investuoti į 
ūkių restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

Or. de

Pakeitimas 576
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez, Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos, kurios yra patikimos, nešališkos 
ir sąžiningos, tebėra labai svarbios 
užtikrinant paramą ūkininkų pajamoms. 
Taip pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, ūkininkų padėties 
maisto grandinėje stiprinimą, 
modernizavimą, inovacijas, įvairinimą ir 
naujų technologijų diegimą;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP išmokos turi būti teisingos ir sąžiningos, kad būtų užtikrinta nuolatinė viešoji parama.

Pakeitimas 577
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti veiksnių 
produktyvumą ir prekių bei paslaugų 
rinkos vertę, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

Or. it

Pagrindimas

Nustatyti 2021–2027 m. BŽŪP tikslai stipriai orientuoti į tvarumą, į aplinkai palankius 
veiksmus ir į kovą su klimato kaita.
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Jie turi būti iš naujo suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnio tikslais ir jais taip pat turi būti siekiama gerinti gamybos veiksnių 
produktyvumą ir didinti pagamintų prekių bei paslaugų rinkos vertę.

Be to, skaitmeninimas nėra vienintelė priežastis investuoti į technologinę plėtrą. Klausimas 
turi išlikti platesnis.

Pakeitimas 578
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, atsižvelgiant į dabartinius investicijų 
skirtumus, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

Or. ro

Pakeitimas 579
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, atsižvelgiant į dabartinį investicijų 
atotrūkį ir siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
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diegimą;

Or. en

Pakeitimas 580
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti modernų, 
skaitmeninį, konkurencingą ir atsparų 
žemės ūkio sektorių, tiesioginės išmokos 
tebėra labai svarbios užtikrinant teisingą 
paramą ūkininkų pajamoms. Taip pat, 
siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

Or. en

Pakeitimas 581
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų 
technologijų diegimą;

(14) siekiant puoselėti tvarų ir atsparų 
žemės ūkio sektorių, tiesioginės išmokos 
tebėra labai svarbios užtikrinant teisingą 
paramą ūkininkų pajamoms. Taip pat, 
siekiant didinti ūkininkų atsparumą, 
būtina investuoti į ūkių modernizavimą, 
inovacijas ir įvairinimą.

Or. en
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Pakeitimas 582
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, pertvarką, 
modernizavimą, inovacijas, įvairinimą ir 
naujų technologijų diegimą;

Or. ro

Pakeitimas 583
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų 
technologijų diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
pajamas. Taip pat, siekiant didinti rinkos 
paskatas, būtina užtikrinti geresnę 
ūkininkų padėtį tiekimo grandinėje ir 
stiprinti trumpo tiekimo grandines.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginės išmokos sudaro didžiausią BŽŪP dalį, tačiau nesąžiningas jų paskirstymas trukdo 
užtikrinti teisingą paramą pajamoms. Investicijos į ūkių restruktūrizavimą, modernizavimą, 
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inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų diegimą taip pat yra pagrindinės priemonės, 
prisidedančios prie intensyvesnio žemės ūkio ir didesnės socialinės atskirties, nes taip 
padedama tik mažai ūkininkų daliai išlaikyti konkurencingumą. Siekiant iš tikrųjų didinti 
rinkos paskatas ūkininkams, reikia pagerinti jų padėtį tiekimo grandinėje.

Pakeitimas 584
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą,
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti tvarų ir atsparų 
žemės ūkio sektorių, tiesioginės išmokos 
tebėra labai svarbios užtikrinant teisingą 
paramą ūkininkų pajamoms. Taip pat, 
siekiant užtikrinti tinkamą ūkininkų (-ių) 
gyvenimo lygį, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, inovacijas, įvairinimą ir 
naujų technologijų diegimą;

Or. es

Pakeitimas 585
Maria Lidia Senra Rodríguez

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.

(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 reikėtų nustatyti patikimą 
planą, kaip bus reguliuojamos rinkos ir
užtikrintas tinkamas su sveikata ir klimatu 
susijusios rizikos valdymas;
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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;

Or. es

Pakeitimas 586
Maria Gabriela Zoană

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) 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. Atsižvelgiant į 
dabartinius lyčių skirtumus, įskaitant 
lyčių skirtumus skaitmeninių technologijų 
srityje, būtina įtraukti lyčių aspektą, o 
valstybės narės gali parengti strateginio 
plano paprograme, kad skatintų 
ūkininkaujančias moteris pasinaudoti 
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finansinėmis priemonėmis ir atnaujintų 
jų žinias bei įgūdžius;

Or. en

Pakeitimas 587
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

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) esant didesnei BŽŪP orientacijai į 
Europos 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 rinkų valdymo planą, 
kaip bus užtikrintas tinkamas rizikos 
sveikatai ir klimatui valdymas, kuris 
padės išvengti spąstų ir problemų, su 
kuriomis susiduriama taikant kitus 
pasaulyje nustatytus modelius. 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;

Or. en

Pakeitimas 588
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
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Estefanía Torres Martínez

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) esant didesnei BŽŪP orientacijai į 
rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos poveikio, 
tarptautinių prekybos susitarimų, 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 mažinimas ir
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;

Or. en

Pagrindimas

Dėl tarptautinių prekybos susitarimų pirminiai ES gamintojai gali atsidurti prastesnėje 
konkurencinėje padėtyje.

Pakeitimas 589
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) esant didesnei BŽŪP orientacijai į 
rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir 

(15) esant didesnei BŽŪP orientacijai į 
rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir 
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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;

ūkininkavimo ateitis“, dėl pasaulinės 
rinkos poveikio, klimato kaitos ir susijusių 
dažnesnių ekstremalių orų reiškinių 
pasekmių 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 mažinimas ir
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;

Or. en

Pagrindimas

Laikantis biudžeto veiksmingumo principų, parama turi būti susieta visų pirma su visos 
rizikos mažinimo užtikrinimu, nes su klimatu susiję padariniai pasitaikys vis dažniau. Kainų 
svyravimai taip pat yra susiję su pasaulinės rinkos poveikiu, pvz., spekuliavimas maistu 
naudojant biržines prekes, didėjantis protekcionizmas arba politinės kliūtys ir pan.

Pakeitimas 590
Matt Carthy

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 

(15) Dėl rinkos poveikio, klimato kaitos 
ir susijusių dažnesnių ekstremalių orų 
reiškinių bei sunkesnių jų padarinių, 
globalių žemės ūkio prekių rinkų, 
laisvosios prekybos susitarimų, taip pat dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių krizių 
atsiranda kainų nepastovumo laikotarpiai 
ir didėja neigiama įtaka pajamoms. Taigi, 
nors ūkininkai galiausiai yra atsakingi už 
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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;

savo pačių parengtas ūkių strategijas, 
reikėtų nustatyti patikimą planą, kaip bus 
užtikrintas tinkamas rizikos valdymas ir 
ūkio pajamų apsauga. Šiuo tikslu 
valstybės narės ir ūkininkai gali turėti 
galimybę remtis Sąjungos lygmeniu 
sukurta rizikos valdymo platforma, skirta 
pajėgumams stiprinti, kad ūkininkai turėtų 
pakankamai priemonių, kurios padėtų 
sutaupyti pajamų gerais metais, siekiant 
išgyventi sunkius metus, investicijoms ir 
galimybių gauti apyvartinio kapitalo, 
naudotis mokymu, žinių perdavimu ir 
konsultacijomis;

Or. en

Pakeitimas 591
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir 
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl 
BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių 
tikslų užmojį. Pagal jos įgyvendinimo 
modelį tie veiksmai, kurių imamasi 
siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo 
ir klimato kaitos problemas, turėtų būti 
orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų;

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio, 
biologinės ir genetinės įvairovės 
išsaugojimo žemės ūkio sistemoje, taip pat
miškininkystės ir kaimo plėtros ateities 
prioritetas yra stiprinti aplinkos apsaugos, 
biologinės ir genetinės įvairovės 
išsaugojimo žemės ūkio sistemoje ir 
klimato srities veiksmus ir padėti pasiekti 
su aplinka ir klimatu susijusius Sąjungos 
tikslus. Todėl BŽŪP struktūra turėtų 
atitikti platų šių tikslų užmojį. Pagal jos 
įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių 
imamasi siekiant išvengti tolesnio aplinkos 
būklės blogėjimo ir klimato kaitos dėl 
netvaraus ūkininkavimo sistemų, turėtų 
būti orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų. kadangi 
daugelyje Sąjungos kaimo vietovių yra 
struktūrinių problemų ir trūkumų, tokių 
kaip nepakankama prieiga prie rinkų ir 
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mažėjanti kaimo regionų sukuriama 
pridėtinė vertė, patrauklių užimtumo 
galimybių stoka, įgūdžių, švietimo, 
mokymo ir mokslinių žinių sklaidos 
ūkininkams, padedančios spręsti minėtas 
problemas, trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. 
deklaracija, skatinant socialinę įtrauktį, 
kartų kaitą ir atsparių kaimų ir įmonių 
plėtrą visoje Europoje. Kaip pažymima 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“, integruotos ekonominės plėtros ir 
darbo perspektyvų kaimo vietovėse gali 
teikti naujos kaimo vertės grandinės, 
tokios kaip atsinaujinančiųjų išteklių 
energetika, ekologinio žemės ūkio maisto 
sistemos, decentralizuota žemės ūkio 
produktų perdirbimo ir prekybos jais 
infrastruktūra, žiedinė ekonomika ir 
ekologinis turizmas. Šiomis aplinkybėmis 
finansinės priemonės gali būti ypač 
svarbios užtikrinant galimybes gauti 
finansavimą ir didinant ūkių ir kaimo 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių taip pat 
ir teisėtai šalyje esantiems trečiųjų šalių 
piliečiams; tai paskatintų jų socialinę ir 
ekonominę integraciją, visų pirma pagal 
iniciatyvą LEADER ir bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 592
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
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stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir 
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl 
BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių 
tikslų užmojį. Pagal jos įgyvendinimo 
modelį tie veiksmai, kurių imamasi 
siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo 
ir klimato kaitos problemas, turėtų būti 
orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų;

stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir 
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl 
BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių 
tikslų užmojį, kartu atspindėti atitinkamai 
didesnę naštą ir reikalavimus 
gamintojams. Pagal jos įgyvendinimo 
modelį tie veiksmai, kurių imamasi 
siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo 
ir klimato kaitos problemas, turėtų būti 
orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 593
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir 
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl 
BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių 
tikslų užmojį. Pagal jos įgyvendinimo 
modelį tie veiksmai, kurių imamasi 
siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo 
ir klimato kaitos problemas, turėtų būti 
orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų;

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
remti ir stiprinti aplinkos apsaugos ir 
klimato srities veiksmus ir padėti pasiekti 
su aplinka ir klimatu susijusius Sąjungos 
tikslus. Todėl BŽŪP struktūra turėtų 
atitikti didesnį šių tikslų užmojį. Pagal jos 
įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių 
imamasi siekiant įveikti aplinkos būklės 
blogėjimo ir klimato kaitos problemas, 
turėtų būti orientuoti į rezultatus, ir SESV 
11 straipsnis turėtų būti šiuo tikslu 
laikomas įpareigojimu pasiekti rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 594
Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir 
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl 
BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių 
tikslų užmojį. Pagal jos įgyvendinimo 
modelį tie veiksmai, kurių imamasi 
siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo 
ir klimato kaitos problemas, turėtų būti 
orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų;

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio, 
sodininkystės ir miškininkystės ateities 
prioritetas yra stiprinti aplinkos apsaugos ir 
klimato srities veiksmus ir padėti pasiekti 
su aplinka ir klimatu susijusius Sąjungos 
tikslus. Todėl BŽŪP struktūra turėtų 
atitikti didesnį šių tikslų užmojį. Pagal jos 
įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių 
imamasi siekiant įveikti aplinkos būklės 
blogėjimo ir klimato kaitos problemas, 
turėtų būti orientuoti į rezultatus, ir SESV 
11 straipsnis turėtų būti šiuo tikslu 
laikomas įpareigojimu pasiekti rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 595
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir 
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl 
BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių 
tikslų užmojį. Pagal jos įgyvendinimo 
modelį tie veiksmai, kurių imamasi 
siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo 
ir klimato kaitos problemas, turėtų būti
orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų;

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir 
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl 
BŽŪP struktūra turėtų atitikti gerokai
didesnį šių tikslų užmojį. Pagal jos 
įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių 
imamasi siekiant įveikti aplinkos būklės 
blogėjimo ir klimato kaitos problemas, yra
orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų;

Or. en

Pakeitimas 596
Maria Lidia Senra Rodríguez



AM\1167703LT.docx 105/183 PE629.664v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies pirmas punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama 
bioekonomika, žiedinė ekonomika ir 
ekologinis turizmas. Šiomis aplinkybėmis 
finansinės priemonės ir naudojimasis 
„InvestEU“ garantija gali būti ypač 
svarbūs užtikrinant galimybes gauti 
finansavimą ir didinant ūkių ir įmonių 
augimo pajėgumus. Kaimo vietovėse yra 
užimtumo galimybių teisėtai šalyje 
esantiems trečiųjų šalių piliečiams; tai 
paskatintų jų socialinę ir ekonominę
integraciją, visų pirma pagal 
bendruomenės inicijuotas vietos plėtros 
strategijas;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo strategiją, skatinant 
socialinę įtrauktį ir kartų kaitą visoje 
Europoje. Kaip pažymima komunikate 
„Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, naujos 
kaimo vertės grandinės, tokios kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas, 
gali papildyti kaimo vietovių ekonomiką ir 
darbo vietų kūrimą. Kaimo vietovėse yra 
užimtumo galimybių trečiųjų šalių 
piliečiams;

Or. es

Pakeitimas 597
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
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16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant kokybiškas darbo vietas 
ir skatinant kartų kaitą pagal kaimo 
vietovėse įgyvendinamą Komisijos darbo 
vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 
strategiją, skatinant socialinę įtrauktį, kartų 
kaitą ir pažangiųjų kaimų plėtrą visoje 
Europoje. Kaip pažymima komunikate 
„Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, gerų 
ekonomikos augimo ir darbo perspektyvų 
kaimo vietovėse gali teikti naujos kaimo 
vertės grandinės, tokios kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika 
ir ekologinis turizmas. Šiomis 
aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas.
Kartu reikėtų pažymėti, kad įvairios 
kaimo vietovės nepatenka į dabar 
prieinamų priemonių taikymo sritį, pvz., 
2014–2020 m. kaimo plėtros programas, 
dėl valstybių narių administracinių 
skirtumų, būtent dėl šios priežasties 
atsiranda didėjantys skirtumai tarp kaimo 
vietovių net toje pačioje valstybėje narėje;

Or. en
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Pakeitimas 598
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, naujų 
ūkininkų integraciją, didesnį moterų 
dalyvavimą kaimo ekonomikoje, kartų 
kaitą ir pažangiųjų kaimų plėtrą visoje 
Europoje. Siekiant stabilizuoti ir įvairinti 
kaimo ekonomiką, taip pat būtini 
startuoliai ir verslo plėtra, kad būtų 
apsaugotos ir išlaikytos su žemės ūkio 
veikla nesusijusios įmonės, taip pat 
teikiamos bazinės paslaugos kaimo 
gyventojams. Kaip pažymima komunikate 
„Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, gerų 
ekonomikos augimo ir darbo perspektyvų 
kaimo vietovėse gali teikti naujos kaimo 
vertės grandinės, tokios kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika 
ir ekologinis turizmas. Šiomis 
aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
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inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 599
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į plačiajuostę prieigą ir 
ryšius, infrastruktūrą ir pagrindines 
paslaugas, taip pat jaunimo išvykimo 
problema, būtina iš esmės stiprinti tų 
vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą, 
remiantis Korko 2.0. deklaracija, visų 
pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, paramą 
jaunimui, geresnį moterų dalyvavimą 
kaimo ekonomikoje ir pažangiųjų kaimų 
plėtrą visoje Europoje. BŽŪP dabar 
prisidedama prie skurdo mažinimo ir 
geresnių darbo vietų kūrimo ES ūkininkų 
atžvilgiu ir taip turėtų būti ateityje. Kaip 
pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
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tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pagrindimas

Plačiajuostė prieiga yra pagrindinis aspektas užtikrinant geresnį kaimo vietovių ir ūkių 
junglumą ir siekiant kurti darbo vietas ir skatinti augimą kaimo vietovėse. ES dabar trūksta 
tvirtos ir aiškios strategijos, susijusios su kokybiška plačiajuoste prieiga ir skaitmeninimu 
kaimo vietovėse. Teigiamas BŽŪP poveikis mažinant skurdą ir prisidedant prie darbo vietų 
kūrimo taip pat turėtų būti įvertintas.

Pakeitimas 600
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į plačiajuostę prieigą ir 
ryšius, infrastruktūrą ir pagrindines 
paslaugas, taip pat jaunimo išvykimo 
problema, būtina iš esmės stiprinti tų 
vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą, 
remiantis Korko 2.0. deklaracija, visų 
pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, paramą 
jaunimui, geresnį moterų dalyvavimą 
kaimo ekonomikoje ir pažangiųjų kaimų 
plėtrą visoje Europoje. BŽŪP dabar 
prisidedama prie skurdo mažinimo ir 
geresnių darbo vietų kūrimo ES ūkininkų 
atžvilgiu ir taip turėtų būti ateityje. Kaip 
pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
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gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 601
Peter Jahr, Ulrike Müller, Norbert Lins, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje.
Siekiant stabilizuoti ir įvairinti kaimo 
ekonomiką, taip pat reikia remti ne žemės 
ūkio įmonių steigimą, vystymą ir 
stiprinimą. Kaip pažymima komunikate 
„Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, gerų 
ekonomikos augimo ir darbo perspektyvų 
kaimo vietovėse gali teikti naujos kaimo 
vertės grandinės, tokios kaip 
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ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika 
ir ekologinis turizmas. Šiomis 
aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. de

Pakeitimas 602
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą, 
didesnę moterų įtrauktį kaimo 
ekonomikoje ir pažangiųjų kaimų plėtrą 
visoje Europoje. Kaip pažymima 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“, gerų ekonomikos augimo ir darbo 
perspektyvų kaimo vietovėse gali teikti 
naujos kaimo vertės grandinės, tokios kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika, visų 
pirma iš žemės ūkio atliekų gaminama 
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ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

energija, kuriama bioekonomika, žiedinė 
ekonomika ir ekologinis turizmas. Šiomis 
aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. hr

Pakeitimas 603
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių, ypač periferinėse vietovėse, yra 
struktūrinių problemų, tokių kaip 
patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip trumpos tiekimo 
grandinės, naujoviški maisto produktai, 
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Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika 
ir ekologinis turizmas. Šiomis 
aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 604
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, visų pirma vaiko 
priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugas, taip pat jaunimo išvykimo 
problema, būtina iš esmės stiprinti tų 
vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą, 
remiantis Korko 2.0. deklaracija, visų 
pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
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ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 605
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, ypač kokybiškas 
plačiajuosčio ryšio paslaugas, 
infrastruktūrą ir pagrindines paslaugas, taip 
pat jaunimo išvykimo problema, būtina iš 
esmės stiprinti tų vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, remiantis Korko 2.0. 
deklaracija, visų pirma kuriant darbo vietas 
ir skatinant kartų kaitą pagal kaimo 
vietovėse įgyvendinamą Komisijos darbo 
vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 
strategiją, skatinant socialinę įtrauktį, kartų 
kaitą, didesnę moterų įtrauktį kaimo 
ekonomikoje ir pažangiųjų kaimų plėtrą 
visoje Europoje. Kaip pažymima 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“, gerų ekonomikos augimo ir darbo 
perspektyvų kaimo vietovėse gali teikti 
naujos kaimo vertės grandinės, tokios kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika,
kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika 
ir ekologinis turizmas. . Šiomis 
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gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. ro

Pakeitimas 606
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas 
kartu išsaugant gamtos išteklius. Šiomis 
aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
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įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 607
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, visų pirma 
kokybišką plačiajuostę prieigą,
infrastruktūrą ir pagrindines paslaugas, taip 
pat jaunimo išvykimo problema, būtina iš 
esmės stiprinti tų vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą, remiantis Korko 2.0. 
deklaracija, visų pirma kuriant darbo vietas 
ir skatinant kartų kaitą pagal kaimo 
vietovėse įgyvendinamą Komisijos darbo 
vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 
strategiją, skatinant socialinę įtrauktį, kartų 
kaitą ir pažangiųjų kaimų plėtrą visoje 
Europoje. Kaip pažymima komunikate 
„Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, gerų 
ekonomikos augimo ir darbo perspektyvų 
kaimo vietovėse gali teikti naujos kaimo 
vertės grandinės, tokios kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika 
ir ekologinis turizmas. Šiomis 
aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
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tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 608
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir 
skatinant kartų kaitą pagal kaimo 
vietovėse įgyvendinamą Komisijos darbo 
vietų kūrimo ir ekonomikos augimo 
strategiją, skatinant socialinę įtrauktį, kartų 
kaitą ir pažangiųjų kaimų plėtrą visoje 
Europoje. Kaip pažymima komunikate 
„Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, gerų
ekonomikos augimo ir darbo perspektyvų 
kaimo vietovėse gali teikti naujos kaimo 
vertės grandinės, tokios kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika 
ir ekologinis turizmas. Šiomis 
aplinkybėmis finansinės priemonės ir 
naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į plačiajuostę prieigą ir 
ryšius, infrastruktūrą ir pagrindines 
paslaugas, taip pat jaunimo išvykimo 
problema, būtina iš esmės stiprinti tų 
vietovių socialinę ir ekonominę struktūrą, 
remiantis Korko 2.0. deklaracija, skatinant 
viešąsias investicijas, socialinę įtrauktį, 
kartų kaitą ir pažangiųjų kaimų plėtrą 
visoje Europoje. Dabar BŽŪP padeda 
mažinti skurdą ir kurti geresnes darbo 
vietas ūkininkams visoje ES ir taip turėtų 
būti toliau. Naujų ekonomikos augimo ir 
darbo perspektyvų kaimo vietovėse gali 
teikti naujos kaimo vertės grandinės, tokios 
kaip kooperatyvų judėjimai, 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
kuriama bioekonomika, žiedinė ekonomika 
ir ekologinis turizmas. Šiomis 
aplinkybėmis ES finansavimas gali būti 
ypač svarbus sudarant galimybes gauti 
finansavimą ir didinant ūkių ir įmonių 
tvarumą. Kaimo vietovėse yra užimtumo 
galimybių nevietiniams asmenims; tai 
paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;
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integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 609
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siekdama kaimo vietovių socialinio 
ir ekonominio tvarumo, Europos Komisija 
patikrina, ar valstybės narės BŽŪP 
strateginiuose planuose užtikrina 
Direktyvos 2010/41/ES ir ilgalaikio 
požiūrio į kaimo plėtros fondų naudojimą 
derėjimą;

Or. en

Pakeitimas 610
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas Europos aprūpinimas maistu, 
kuris turėtų būti suprantamas taip: visada 
turi pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi, taip pat turi būti 
užtikrinama maksimali ES augalų 
baltymų gamyba. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, mažesnio maisto 
atliekų kiekio ir geresnės gyvūnų gerovės. 
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ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

BŽŪP turėtų būti toliau skatinama 
išskirtinių ir vertingų savybių turinčių 
produktų gamyba , pvz., regioniniu 
lygmeniu nustatomos maisto grandinės, 
kartu padedant ūkininkams aktyviai derinti 
savo produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad ūkininkams būtų skirta 
finansinė parama įgyjant naujų įgūdžių ir 
įrangos, reikalingos pereiti prie gamybos, 
siekiant patenkinti kintančius vartotojų 
poreikius ir apsaugoti kaimo 
bendruomenių gyvybingumą;

Or. en

Pakeitimas 611
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, BŽŪP 
finansavimas turi būti susietas su piliečių 
lūkesčius atitinkančia visuomenine 
pridėtine verte, visų pirma tai pasakytina 
apie aplinką, tvarumą ir gyvūnų gerovę. 
Be to, reikėtų padėti Sąjungos žemės ūkiui 
geriau reaguoti į naujus su maistu ir 
sveikata susijusius visuomenės poreikius, 
be kita ko, dėl tvarios žemės ūkio produktų 
gamybos, sveikesnės mitybos, maisto 
atliekų ir gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų 
būti toliau skatinama išskirtinių ir vertingų 
savybių turinčių produktų gamyba, kartu 
padedant ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

Or. en
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Pakeitimas 612
Alberto Cirio, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų, 
pavyzdžiui užkertant kelią pernelyg didelei 
pasiūlai sektoriuose, kuriems būdingas 
gamybos perviršis, ir vartotojų poreikių;

Or. it

Pakeitimas 613
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
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tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos ir gyvūnų gerovės. 
BŽŪP turėtų būti toliau skatinama 
išskirtinių ir vertingų savybių turinčių 
produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų, 
pavyzdžiui užkertant kelią pernelyg didelei 
pasiūlai sektoriuose, kuriems būdingas 
gamybos perviršis, ir vartotojų poreikių;

Or. it

Pakeitimas 614
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visiems 
vartotojams visada turi pakakti maisto 
produktų ir jie turi būti saugūs, maistingi ir 
būti įperkami. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

Or. ro

Pakeitimas 615
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
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17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų tvaria gamyba, pvz., 
didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
sistemos, kartu padedant ūkininkams 
aktyviai derinti savo produkciją prie rinkos 
tendencijų ir vartotojų poreikių;

Or. en

Pakeitimas 616
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, aukštos kokybės 
produkcijos ir kokybės diferencijavimo,
maisto atliekų ir gyvūnų gerovės. BŽŪP 
turėtų būti toliau skatinama išskirtinių ir 
vertingų savybių turinčių produktų 
gamyba, kartu padedant ūkininkams 
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vartotojų poreikių; aktyviai derinti savo produkciją prie rinkos 
tendencijų ir vartotojų poreikių;

Or. de

Pagrindimas

Dėmesio sutelkimas į aukštos kokybės produkcijos didinimą ir kokybės diferencijavimo 
gerinimą yra veiksmingas būdas didinti žemės ūkio gyvybingumą, kuris vėlgi gali padidinti 
konkurencingumą. Atsižvelgiant į 6 straipsnio 1 dalies b punktą, produkcijos kokybės 
gerinimas yra svarbus pritarimo ir sėkmės veiksnys tiek Europos vartotojams, tiek Europos
maisto pramonės sektoriui.

Pakeitimas 617
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės, tačiau nepakenkiant 
apsirūpinimui maistu. BŽŪP turėtų būti 
toliau skatinama išskirtinių ir vertingų 
savybių turinčių produktų gamyba, kartu 
padedant ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

Or. en

Pakeitimas 618
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez
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Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
įperkami, saugūs ir maistingi. Be to, 
reikėtų padėti Sąjungos žemės ūkiui geriau 
reaguoti į naujus su maistu ir sveikata 
susijusius visuomenės poreikius, be kita 
ko, dėl aplinkos požiūriu tvarios žemės 
ūkio produktų gamybos, sveikesnės 
mitybos, maisto atliekų ir gyvūnų gerovės. 
BŽŪP turėtų būti toliau skatinama 
išskirtinių ir vertingų savybių turinčių 
produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

Or. en

Pagrindimas

Maisto įperkamumas yra gyvybiškai svarbus klausimas vartotojui.

Pakeitimas 619
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas apsirūpinimo maistu 
savarankiškumas, kuris turėtų būti 
suprantamas taip: visada turi pakakti 
maisto produktų ir jie turi būti saugūs ir 
maistingi. Be to, reikėtų padėti Sąjungos 
žemės ūkiui geriau reaguoti į naujus su 
maistu ir sveikata susijusius visuomenės 
poreikius, be kita ko, dėl tvarios žemės 
ūkio produktų gamybos, sveikesnės 
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gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

mitybos, maisto atliekų ir gyvūnų gerovės. 
BŽŪP turėtų būti toliau skatinama 
išskirtinių ir vertingų savybių turinčių 
produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

Or. fr

Pakeitimas 620
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie vartotojų ir aplinkos
poreikių;

Or. en

Pakeitimas 621
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turi būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi. Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

Or. it

Pakeitimas 622
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) laikydamosi darbotvarkės iki 
2030 m. įsipareigojimo ir Paryžiaus 
susitarimo, ir tarptautinių žemės ūkio 
žinių, mokslo ir technologijų vystymosi 
labui vertinimo išvadų, taip pat JT 
specialiojo pranešėjo teisės į maistą 
klausimais rekomendacijų, Sąjunga ir 
valstybės narės turėtų pereiti prie tvarios 
Europos maisto ir žemės ūkio sistemos. 
Vykdant šį perėjimą, reikėtų orientuotis į 
diversifikuotą ir tvarų žemės ūkį ir 
atsparią žemės ūkio praktiką, kuri padėtų 
apsaugoti ir sustiprinti gamtos išteklius, 
sustiprinti ekosistemas ir jų gebėjimą 
prisitaikyti prie klimato kaitos ir ją 
sušvelninti, pritaikant gyvulininkystės 
produkciją prie ekologiniu požiūriu 
tinkamų pajėgumų, mažinant 
priklausomybę nuo netvarių išteklių, 
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įskaitant iškastinį kurą, ir palaipsniui 
gerinant biologinę įvairovę ir dirvožemio 
kokybę;

Or. en

Pakeitimas 623
Ramón Luis Valcárcel Siso

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) be to, vykdant BŽŪP 
įsipareigojimą aplinkosaugos srityje reikia 
skatinti tvarią vandentvarką, kaip 
nustatyta darnaus vystymosi tiksluose, 
todėl vykdant BŽŪP remiamas 
integruotas vandens išteklių valdymas, 
apimantis tiek tradicinius išteklius 
(pavyzdžiui, gėlintą vandenį), kai reikia 
juos planuoti ir sujungti siekiant 
užtikrinti, kad būtų tinkamai 
subalansuotas vandens kiekis 
pertekliniuose baseinuose ir baseinuose, 
kuriuose vandens trūksta, tiek naujų 
technologijų naudojimą siekiant didinti 
efektyvumą, mažinti išlaidas ir 
modernizuoti valdymo sistemas, nes visa 
tai padeda kovoti su dykumėjimu, 
potvyniais ir klimato kaita;

Or. es

Pakeitimas 624
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) siekiant įvykdyti ES 
įsipareigojimus pagal SESV 13 straipsnį 
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ir išpildyti visuomenės lūkesčius, turi būti 
pamažu atsisakoma, o nuo 2027 m. 
visiškai draudžiama naminius paukščius, 
triušius ir kitus gyvūnus laikyti narvuose. 
Gyvūnų laikymo sąlygos apskritai turi 
būti gerinamos, siekiant nustoti taikyti 
tokius laikymo būdus, kuriems 
nereikalinga žemė, ir skatinti gyvūnus 
laikyti laisvai ant žemės. Taip būtų 
didinamas gyvulininkystės ūkių bei 
vietinių ir mobiliųjų skerdyklų veiklos 
skaidrumas;

Or. de

Pakeitimas 625
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) kadangi kovos su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms veiksmų 
plane skiepijimas laikoma ekonomiškai 
efektyvia visuomeninės sveikatos 
intervencine priemone siekiant kovoti su 
AAM, tačiau dėl sąlyginai didelių 
diagnozės išlaidų, su antimikrobinėmis 
medžiagomis susijusios alternatyvos ir 
skiepijimas, palyginti su įprastais 
antibiotikais, trukdo aktyviau skiepyti 
gyvūnus;

Or. en

Pakeitimas 626
Martin Häusling, Maria Heubuch, Florent Marcellesi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) ES turėtų prisidėti prie pasaulinio 
apsirūpinimo maistu užtikrindama 
politikos nuoseklumą ir remdama 
pastangas mažinti besivystančių šalių 
priklausomybę nuo maisto importo. BŽŪP 
turėtų padėti stiprinti besivystančių šalių 
atsparumą išorės sukrėtimams, 
susijusiems su žemės ūkio prekių kainų 
svyravimu, ir pasinaudoti mažos apimties 
ūkininkų ir mažųjų žemės ūkio įmonių 
besivystančiose šalyse potencialu, siekiant 
didinti ir įvairinti jų gamybos pajėgumus 
vidaus ir regioninėse žemės ūkio maisto 
rinkose;

Or. en

Pakeitimas 627
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) EŽŪFKP numatytų lėšų turi 
pakakti atsižvelgiant į intervencijų į kaimo 
plėtrą svarbą, ypač atsižvelgiant į plataus 
užmojo aplinkos ir klimato tikslus, kurių 
Europos Sąjunga pati įsipareigojo laikytis 
tarptautiniuose susitarimuose ir kuriuos 
įgyvendinant žemės ūkis turi atlikti savo 
vaidmenį;

Or. en

Pakeitimas 628
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatytos taisyklės, taikomos iš EŽŪGF ir 
EŽŪFKP finansuojamai Sąjungos paramai, 
teikiamai tų rūšių intervencinėmis 
priemonėmis, kurios nustatytos valstybės 
narės parengtame ir Komisijos 
patvirtintame BŽŪP strateginiame plane;

(19) šiuo reglamentu turėtų būti 
nustatytos taisyklės, taikomos iš EŽŪGF ir 
EŽŪFKP finansuojamai Sąjungos paramai, 
teikiamai tų rūšių intervencinėmis 
priemonėmis, kurios nustatytos valstybės 
narės parengtame ir Komisijos 
patvirtintame BŽŪP strateginiame plane, 
kartu informuojant Europos Parlamentą 
ir konkretų nacionalinį parlamentą tame 
etape, kai priimami strateginiai planai ir 
atliekami galimi vėlesni jų pakeitimai;

Or. pl

Pakeitimas 629
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19 a) valstybės narės turėtų 
nenustatinėti papildomų taisyklių, dėl 
kurių paramos gavėjams pasidarytų 
sudėtingiau naudotis EŽŪGF ir EŽŪFKP 
fondais;

Or. lt

Pakeitimas 630
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartimi dėl žemės ūkio, 
apie tam tikras šiame reglamente 
numatytas intervencinių priemonių rūšis 
turėtų būti toliau pranešama kaip apie 
„žaliosios dėžės“ paramą, kuri nedaro 
arba beveik nedaro prekybą iškraipančio 

Išbraukta.
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poveikio ar poveikio gamybai, arba kaip 
apie „mėlynosios dėžės“ paramą pagal 
gamybos ribojimo programas, kuriai 
netaikomi mažinimo įpareigojimai. Nors 
šio reglamento nuostatos dėl tokių 
intervencinių priemonių rūšių jau atitinka 
„žaliosios dėžės“ paramos reikalavimus, 
nustatytus PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priede, arba „mėlynosios dėžės“ paramos 
reikalavimus, nustatytus jos 6 straipsnio 5 
dalyje, reikėtų užtikrinti, kad 
intervencinės priemonės, valstybių narių 
planuojamos savo BŽŪP strateginiuose 
planuose kaip tų rūšių intervencinės 
priemonės, toliau atitiktų šiuos 
reikalavimus;

Or. fr

Pakeitimas 631
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartimi dėl žemės ūkio, 
apie tam tikras šiame reglamente 
numatytas intervencinių priemonių rūšis 
turėtų būti toliau pranešama kaip apie 
„žaliosios dėžės“ paramą, kuri nedaro 
arba beveik nedaro prekybą iškraipančio 
poveikio ar poveikio gamybai, arba kaip 
apie „mėlynosios dėžės“ paramą pagal 
gamybos ribojimo programas, kuriai 
netaikomi mažinimo įpareigojimai. Nors 
šio reglamento nuostatos dėl tokių 
intervencinių priemonių rūšių jau atitinka 
„žaliosios dėžės“ paramos reikalavimus, 
nustatytus PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priede, arba „mėlynosios dėžės“ paramos 
reikalavimus, nustatytus jos 6 straipsnio 5 
dalyje, reikėtų užtikrinti, kad 

Išbraukta.
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intervencinės priemonės, valstybių narių 
planuojamos savo BŽŪP strateginiuose 
planuose kaip tų rūšių intervencinės 
priemonės, toliau atitiktų šiuos 
reikalavimus;

Or. pt

Pakeitimas 632
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartimi dėl žemės ūkio, 
apie tam tikras šiame reglamente 
numatytas intervencinių priemonių rūšis 
turėtų būti toliau pranešama kaip apie 
„žaliosios dėžės“ paramą, kuri nedaro 
arba beveik nedaro prekybą iškraipančio 
poveikio ar poveikio gamybai, arba kaip 
apie „mėlynosios dėžės“ paramą pagal 
gamybos ribojimo programas, kuriai 
netaikomi mažinimo įpareigojimai. Nors 
šio reglamento nuostatos dėl tokių 
intervencinių priemonių rūšių jau atitinka 
„žaliosios dėžės“ paramos reikalavimus, 
nustatytus PPO sutarties dėl žemės ūkio 2 
priede, arba „mėlynosios dėžės“ paramos 
reikalavimus, nustatytus jos 6 straipsnio 5 
dalyje, reikėtų užtikrinti, kad 
intervencinės priemonės, valstybių narių 
planuojamos savo BŽŪP strateginiuose 
planuose kaip tų rūšių intervencinės 
priemonės, toliau atitiktų šiuos 
reikalavimus;

Išbraukta.

Or. it
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Pagrindimas

Reikia, kad valstybės narės įsipareigotų užtikrinti, kad BŽŪP strateginiuose planuose 
numatytos intervencinės priemonės toliau atitiktų BRO reikalavimus, nes tai pernelyg 
apsunkina padėtį.

Šiame reglamente nustatytos nuostatos dėl tokių intervencinių priemonių jau atitinka PPO 
susitarimo dėl žemės ūkio 2 priede nurodytos „žaliosios dėžės“ ir 6 straipsnio 5 dalyje 
nurodytos „mėlynosios dėžės“ reikalavimus.

Pakeitimas 633
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) siekiant įgyvendinti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, visų 
pirma 1 tikslą (panaikinti skurdą) ir 2 
tikslą (užtikrinti maisto tiekimą), ir 
užtikrinti politikos suderinamumą 
vystymosi labui remiantis SESV 208 
straipsniu, pagal BŽŪP turi būti remiami 
tvarūs šeimos ūkiai besivystančiose šalyse, 
kad būtų užtikrintas aprūpinimas maistu 
vietoje ir kaimo gyventojai liktų gyventi 
tose vietovėse. Todėl žemės ūkio produktai 
iš ES negali būti eksportuojami 
mažesnėmis nei gamybos sąnaudos 
kainomis;

Or. de

Pakeitimas 634
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
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sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Paramos 
gavėjams taip pat turėtų būti suteiktas 
pakankamas paramos lygis, kad jie 
įvykdytų šias pareigas ir laikytųsi 
standartų. Taip pat siekiama, kad BŽŪP 
labiau atitiktų visuomenės lūkesčius, 
sistemingiau derinant šią politiką su 
aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą]. Tačiau 
ūkininkams, kurie dabar dalyvauja 
mažųjų ūkininkų schemoje pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, sąlygų 
reikalavimai neturėtų būti taikomi. Be to, 
ekologiškai ūkininkaujantys ūkininkai 
turėtų būti ipso facto pripažinti visiškai 
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atitinkančiais sąlygas reglamentuojančias 
taisykles. Būtent valstybės narės privalo 
įgyvendinti GAAB standartus (kurie yra 
sudedamoji griežtesnių sąlygų dalis) taip, 
kad būtų paisoma ūkininkavimo praktikos 
ir kaip pripažinta SSGG analizėje, kuri 
atliekama rengiant BŽŪP strateginius 
planus;

Or. en

Pakeitimas 635
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
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su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės užtikrina tinkamą 
paramos dydį, kad būtų įvykdytos šios 
pareigos ir laikomasi standartų. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
tik pagal geltonos kortelės sistemą būtų 
taikomos proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos nuobaudos pagal [Horizontalųjį 
reglamentą];

Or. en

Pakeitimas 636
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
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užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Paramos 
gavėjams taip pat reikėtų tinkamai 
kompensuoti už šių standartų 
įgyvendinimą. Taip pat siekiama, kad 
BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

Or. en

Pagrindimas

Taikant aukštesnius standartus padidėja ir išlaidos. Siekiant remti didesnės naudos aplinkai ir 
klimatui kūrimą, būtina užtikrinti, kad ūkininkams ir miškų savininkams būtų skiriama 
tinkama finansinė kompensacija.

Pakeitimas 637
Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Pavel Telička, Petri Sarvamaa, Merja 
Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
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2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Paramos 
gavėjams taip pat reikėtų tinkamai 
kompensuoti už šių standartų 
įgyvendinimą. Taip pat siekiama, kad 
BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

Or. en
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Pagrindimas

Taikant aukštesnius standartus gali padidėti ir išlaidos. Siekiant remti didesnės naudos 
aplinkai ir klimatui kūrimą, būtina užtikrinti, kad paramos gavėjams būtų skiriama tinkama 
finansinė kompensacija.

Pakeitimas 638
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat 
siekiama, kad BŽŪP labiau atitiktų 
visuomenės lūkesčius, sistemingiau 
derinant šią politiką su aplinkos, 
visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos, 
augalų sveikatos ir gyvūnų gerovės tikslų 
siekimu. Paramos sąlygų sistema turėtų 
būti svarbi BŽŪP aplinkos apsaugos 

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
paprastesnius ir racionalesnius bendrus 
reikalavimus, kad būtų pasiekti didesni 
aplinkos ir klimato sričių užmojai, apie 
kuriuos Komisija paskelbė savo 
komunikatuose dėl maisto ir ūkininkavimo 
ateities ir dėl daugiametės finansinės 
programos (DFP). Paramos sąlygų sistema 
siekiama padėti vystyti tvarų žemės ūkį, 
didinant paramos gavėjų informuotumą 
apie tai, kad reikia laikytis tų bendrų
standartų. Taip pat siekiama, kad BŽŪP 
labiau atitiktų visuomenės lūkesčius, 
sistemingiau derinant šią politiką su 
aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
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struktūros dalis, kaip atskaitos taškas, 
kuriuo būtų remiamasi siekiant įvykdyti 
didesnio užmojo įsipareigojimus aplinkos 
ir klimato srityse, ir turėtų būti visapusiškai 
taikoma visoje Sąjungoje. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tiems ūkininkams, 
kurie nesilaiko reikalavimų, būtų taikomos 
proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos 
nuobaudos pagal [Horizontalųjį 
reglamentą];

sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti paprastesnius ir racionalesnius
įsipareigojimus aplinkos ir klimato srityse, 
ir turėtų būti visapusiškai taikoma visoje 
Sąjungoje. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad tiems ūkininkams, kurie 
nesilaiko reikalavimų, būtų taikomos 
proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos 
nuobaudos pagal [Horizontalųjį 
reglamentą];

Or. en

Pakeitimas 639
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau –
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema padės vystyti tvarų žemės 
ūkį, didinant paramos gavėjų 
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informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad 
tiems ūkininkams, kurie nesilaiko 
reikalavimų, būtų taikomos proporcingos, 
veiksmingos ir atgrasomos nuobaudos 
pagal [Horizontalųjį reglamentą];

informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema bus svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir privalo būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Tiems ūkininkams, kurie nesilaiko 
reikalavimų, užtikrinama, kad pagal 
bendrą Europos sistemą būtų nustatytos 
proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos 
nuobaudos pagal [Horizontalųjį 
reglamentą];

Or. en

Pakeitimas 640
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant išlaikyti vienodas sąlygas 
tarp valstybių narių ir pačiose valstybėse 
narėse, atsižvelgiant į ūkininkavimui 
svarbius teisės aktus ir normas arba 
gerąją patirtį, susijusią su aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir sanitarijos bei 
gyvūnų gerovės klausimais, sąlygoms 
neturėtų būti taikomos jokios išimtys, 
todėl taisyklės turėtų būti taikomos 
visiems sąlygas atitinkantiems paramos 
gavėjams. Be to, teisės aktuose nustatyti 
valdymo reikalavimai yra grindžiami iš 
anksto priimtais ir savarankiškais 
įstatymais, kuriuos atskirai visa apimtimi 
turi taikyti visos ES institucijos ir visi 
piliečiai. Tačiau atlikdamos rizikos 
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analizę, kuri naudojama atrenkant ne tik 
su ūkiais susijusius vienetus, kuriems 
taikomos kontrolės priemonės, valstybės 
narės gali nuspręsti taikyti kitokius 
svertinius koeficientus, kad atsižvelgtų į 
reikalavimų nesilaikymo tikimybę ir kad 
būtų išvengta nereikalingų ūkių kontrolės 
priemonių kartu nekeliant pavojaus 
tinkamam ES lėšų panaudojimui. 
Pavyzdžiui: mažesniems ūkiams mažesnis 
rizikos svertinis koeficientas skiriamas 
būtent dėl jų dydžio, tačiau ūkiuose, 
kuriuose yra didesnis gyvūnų tankumas, 
bus skiriamas didesnis svertinis 
koeficientas, susijęs su gyvūnų gerove, dėl 
gyvūnų gerovės ir visuomenės sveikatos 
klausimų, arba ekologiškam ūkiui 
skiriamas mažesnės rizikos svertinis 
koeficientas atsižvelgiant į su aplinka ir 
klimatu susijusius veiksnius;

Or. en

Pakeitimas 641
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant atsižvelgti į žemės ūkio ir 
gyvulininkystės sistemų įvairovę ir į 
skirtingą aplinkosaugos padėtį Sąjungoje, 
tenka pagrįstai pripažinti, kad ne 
mažesnę, o gal net didesnę naudą klimatui 
ir aplinkai teikia ne tik geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės metodai, bet ir 
agrarinės aplinkosaugos bei klimato 
priemonės arba į minėtuosius metodus 
panaši sertifikavimo tvarka. Kita vertus, 
atsižvelgiant į pripažintą ekologinio 
ūkininkavimo sistemų naudą aplinkai, 
turi būti įvertinama tai, kad šios sistemos 
automatiškai atitinka nustatytus geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės metodų 
taikymo reikalavimus;
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Or. en

Pagrindimas

Įpareigojimas laikytis nustatytų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės metodų taikymo 
reikalavimų netaikomas ekologiniam ūkininkavimui – šiems reikalavimams išimtis jau buvo 
taikoma atliekant ankstesnę BŽŪP reformą.

Pakeitimas 642
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) siekiant atsižvelgti į žemės ūkio ir 
gyvulininkystės sistemų įvairovę ir į 
skirtingą aplinkosaugos padėtį Sąjungoje, 
tenka pagrįstai pripažinti, kad ne 
mažesnę, o gal net didesnę naudą klimatui 
ir aplinkai teikia ne tik geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės metodai, bet ir 
agrarinės aplinkosaugos bei klimato 
priemonės arba į minėtuosius metodus 
panaši sertifikavimo tvarka. Kita vertus, 
atsižvelgiant į pripažintą ekologinio 
ūkininkavimo sistemų naudą aplinkai, 
turi būti įvertinama tai, kad šios sistemos 
automatiškai atitinka visus nustatytus 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
metodų taikymo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 643
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Komisija visada ir visose 
valstybėse narėse garantuoja griežtą 
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Sąjungos teisės aktų, susijusių su gyvūnų 
gerove, aplinkos apsauga, klimato 
politikos veiksmais ir apsirūpinimu 
maistu, įgyvendinimą. Todėl Komisija 
sistemiškai taiko atitinkamas sankcijas ir 
nuobaudas tais atvejais, kai valstybė narė 
pakartotinai daro pažeidimus;

Or. en

Pakeitimas 644
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti gerinti taikomų veiksnių 
produktyvumą, švelninti klimato kaitą ir 
prie jos prisitaikyti, spręsti su vandeniu 
susijusias problemas, gerinti dirvožemio 
apsaugą ir kokybę ir prisidėti prie 
biologinės įvairovės apsaugos bei jos 
kokybės gerinimo. Šią sistemą reikia 
tobulinti, visų pirma atsižvelgiant į klimato 
kaitos švelninimo pastangas ir į poreikį 
didinti ūkių tvarumą. Pripažįstama, kad 
kiekvienu GAAB standartu padedama 
siekti kelių tikslų. Įgyvendinant šią 
sistemą, valstybės narės turėtų nustatyti 
nacionalinį standartą pagal kiekvieną iš 
Sąjungos lygmeniu nustatytų standartų, 
atsižvelgdamos į konkrečius atitinkamos 
teritorijos ypatumus, įskaitant dirvožemio 
ir klimato sąlygas, esamas ūkininkavimo 
sąlygas, žemės naudojimą, sėjomainą, 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūrą.
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agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto
medžiagų naudojimo valdymo užduočių. 
Dėl didelio šios priemonės sąveikumo ir 
moduliškumo turėtų būti įmanoma ją 
papildyti ir kitomis elektroninėmis ūkių ir 
e. valdymo taikomosiomis programomis. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
ūkininkams ir vienodas sąlygas visoje 
Sąjungoje, Komisija gali padėti 
valstybėms narėms sukurti šią priemonę, 
taip pat teikti reikiamas duomenų 
saugojimo ir tvarkymo paslaugas;

Or. it

Pagrindimas

Reikia iš BŽŪP pašalinti kitas bendrąsias taisykles, taikomas atskiroms teritorijoms, kurios 
ne visada joms pritaikytos, taip pat pašalinti nepagrįstus su valdymu susijusius sunkumus, 
ypač patiriamus mažiausių įmonių.

Įsipareigojimai, viršijantys galiojančiose taisyklėse nustatytus reikalavimus, turi būti 
neprivalomi ir kompensuojami kaimo plėtrai skirtomis agrarinės aplinkosaugos išmokomis.

Pakeitimas 645
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
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atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto 
medžiagų naudojimo valdymo užduočių. 
Dėl didelio šios priemonės sąveikumo ir 
moduliškumo turėtų būti įmanoma ją 
papildyti ir kitomis elektroninėmis ūkių ir 
e. valdymo taikomosiomis programomis. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
ūkininkams ir vienodas sąlygas visoje 
Sąjungoje, Komisija gali padėti 
valstybėms narėms sukurti šią priemonę, 
taip pat teikti reikiamas duomenų 
saugojimo ir tvarkymo paslaugas;

atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos pastangas ir į poreikį 
didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti maisto 
medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, įvairios produkcijos 
agronominius ypatumus, žemės 
naudojimą, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūrą;

Or. en

Pakeitimas 646
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto 
medžiagų naudojimo valdymo užduočių. 
Dėl didelio šios priemonės sąveikumo ir 
moduliškumo turėtų būti įmanoma ją 
papildyti ir kitomis elektroninėmis ūkių ir 
e. valdymo taikomosiomis programomis. 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti lygiavertę praktiką arba 
sertifikavimo sistemas, kurių teigiamas 
poveikis klimatui ir aplinkai yra panašus į 
vienos ar kelių pagal GAAB standartą 
vykdomų praktikų poveikį arba yra už jį 
didesnis.
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Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
ūkininkams ir vienodas sąlygas visoje 
Sąjungoje, Komisija gali padėti 
valstybėms narėms sukurti šią priemonę, 
taip pat teikti reikiamas duomenų 
saugojimo ir tvarkymo paslaugas;

Or. fr

Pakeitimas 647
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą. Pripažįstama, 
kad kiekvienu GAAB standartu padedama 
siekti kelių tikslų. Įgyvendinant šią 
sistemą, valstybės narės turėtų nustatyti 
nacionalinį standartą pagal kiekvieną iš 
Sąjungos lygmeniu nustatytų standartų, 
atsižvelgdamos į konkrečius atitinkamos 
teritorijos ypatumus, įskaitant dirvožemio 
ir klimato sąlygas, esamas ūkininkavimo 
sąlygas, žemės naudojimą, sėjomainą, 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūrą. 
Valstybės narės gali papildomai nustatyti ir 
kitus nacionalinius standartus, kad būtų 
geriau įgyvendinami GAAB sistemos 
uždaviniai aplinkos ir klimato srityse;
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apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto 
medžiagų naudojimo valdymo užduočių. 
Dėl didelio šios priemonės sąveikumo ir 
moduliškumo turėtų būti įmanoma ją 
papildyti ir kitomis elektroninėmis ūkių ir 
e. valdymo taikomosiomis programomis. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
ūkininkams ir vienodas sąlygas visoje 
Sąjungoje, Komisija gali padėti 
valstybėms narėms sukurti šią priemonę, 
taip pat teikti reikiamas duomenų 
saugojimo ir tvarkymo paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Neracionalu į nuostatas dėl sąlygų įtraukti maisto medžiagų tvarumo priemonę, nes tai galėtų 
kelti sunkumų daugeliui ūkių, ypač teritorijose, kuriose nėra plačiajuosčio ryšio. Be to, reikia 
kuo labiau užtikrinti vienodą sąlygų taikymą visoje ES.

Pakeitimas 648
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 



PE629.664v01-00 150/183 AM\1167703LT.docx

LT

maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 
naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio 
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Maisto medžiagų valdymo 
plane reikėtų atsižvelgti į ūkio dydį ir 
ūkininkavimo intensyvumą. Šia priemone 
turėtų būti padedama priimti sprendimus 
ūkiuose, pradedant nuo būtiniausių maisto 
medžiagų naudojimo valdymo užduočių. 
Dėl didelio šios priemonės sąveikumo ir 
moduliškumo turėtų būti įmanoma ją 
papildyti ir kitomis elektroninėmis ūkių ir 
e. valdymo taikomosiomis programomis. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
ūkininkams ir vienodas sąlygas visoje 
Sąjungoje, Komisija gali padėti valstybėms 
narėms sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 649
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 
naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio 
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 

(22) GAAB standartų sistema padės
švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šioje 
sistemoje, visų pirma atsižvelgiama į 
esamą praktiką iki 2020 m. skiriant 
tiesiogines žalinimo išmokas, į klimato 
kaitos švelninimo pastangas ir į poreikį 
didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti maisto 
medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
minimalių standartų, atsižvelgdamos į 
konkrečius atitinkamos teritorijos 
ypatumus, įskaitant dirvožemio ir klimato 
sąlygas, esamas ūkininkavimo sąlygas, 
žemės naudojimą, metinę sėjomainą, 
ūkininkavimo praktiką ir ūkių struktūrą. 
Valstybės narės gali papildomai nustatyti ir 
kitus nacionalinius standartus, susijusius su 
III priede nustatytais pagrindiniais tikslais, 
kad būtų geriau įgyvendinami GAAB 
sistemos uždaviniai aplinkos ir klimato 
srityse. GAAB sistemoje, siekiant padėti 
gerinti tiek ūkių agronominės veiklos, tiek 
jų aplinkos apsaugos rezultatus, bus 
parengti maisto medžiagų naudojimo 
valdymo planai, tam skiriant specialią 
pagalbinę elektroninę ūkių tvarumo 
priemonę, kurią valstybės narės pateiks 
naudotis pavieniams ūkininkams. Šia 
priemone turėtų būti padedama priimti 
sprendimus ūkiuose, pradedant nuo 
būtiniausių maisto medžiagų naudojimo 
valdymo užduočių, įskaitant vandens ir 
dirvožemio valdymą, pesticidų kiekio 
mažinimą ir biologinės įvairovės 
priemones. Dėl didelio šios priemonės 
sąveikumo ir moduliškumo turėtų būti 
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vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 650
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
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aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 
naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio 
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams praėjus ne daugiau kaip 3 
metams nuo šio reglamento įsigaliojimo. 
Šia priemone turėtų būti padedama priimti 
sprendimus ūkiuose, pradedant nuo 
būtiniausių maisto medžiagų naudojimo 
valdymo užduočių. Dėl didelio šios 
priemonės sąveikumo ir moduliškumo
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Ūkio tvaraus maisto medžiagų priemonė bus naudinga įvairiais atžvilgiais: padės ūkininkams 
priimti sprendimus, prisidės prie geresnio derliaus ir padės sutaupyti naudojant mažiau trąšų, 
skatins subalansuotas augalų maisto medžiagas ir pagerins pasėlių kokybę. Tačiau visiems 
ūkininkams visoje ES reikia daugiau laiko, kad įgytų gebėjimų naudoti priemonę, kaip tai 
siūlo ES Komisija. Šiuo pakeitimu siūloma nustatyti pereinamąjį 3 metų laikotarpį.

Pakeitimas 651
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
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kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 
naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio 
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
naujausius apdulkintojus, auginamų 
kultūrų įvairovę, sėjomainą, ūkininkavimo 
praktiką ir ūkių struktūrą. Valstybės narės 
gali papildomai nustatyti ir kitus 
nacionalinius standartus, susijusius su III 
priede nustatytais pagrindiniais tikslais, 
kad būtų geriau įgyvendinami GAAB 
sistemos uždaviniai aplinkos ir klimato 
srityse. GAAB sistemoje, siekiant padėti 
gerinti tiek ūkių agronominės veiklos, tiek 
jų aplinkos apsaugos rezultatus, bus 
parengti maisto medžiagų naudojimo 
valdymo planai, tam skiriant specialią 
pagalbinę elektroninę ūkių tvarumo 
priemonę, kurią valstybės narės pateiks 
naudotis pavieniams ūkininkams. Šia 
priemone turėtų būti padedama priimti 
sprendimus ūkiuose, pradedant nuo 
būtiniausių maisto medžiagų naudojimo 
valdymo užduočių. Dėl didelio šios 
priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 652
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą ir 
mažinti naudojamas chemines medžiagas. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti cheminių 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
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naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio 
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 
ir cheminių medžiagų naudojimo valdymo 
užduočių. Dėl didelio šios priemonės 
sąveikumo ir moduliškumo turėtų būti 
įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

Or. en

Pagrindimas

Tvaraus ūkininkavimo priemonėje turėtų būti numatytos visos žemės ūkyje naudojamos 
cheminės medžiagos, įskaitant pesticidus, biocidus arba veterinarijos produktus, o ne tik 
maisto medžiagos.

Pakeitimas 653
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
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kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 
naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio 
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Tuomet šie GAAB turėtų tapti 
ekologinių schemų projektavimo ir 
įgyvendinimo rodikliu ir iš anksto 
nustatytu standartu, taip užtikrinti, kad 
kiekybinio klimato kaitos ir prisitaikymo 
prie klimato kaitos įvertinimo priemonės 
būtų taikomos įprastoje žemės ūkio 
veikloje. GAAB sistemoje, siekiant padėti 
gerinti tiek ūkių agronominės veiklos, tiek 
jų aplinkos apsaugos rezultatus, bus 
parengti maisto medžiagų naudojimo 
valdymo planai, tam skiriant specialią 
pagalbinę elektroninę ūkių tvarumo 
priemonę, kurią valstybės narės pateiks 
naudotis pavieniams ūkininkams. Šia 
priemone turėtų būti padedama priimti 
sprendimus ūkiuose, pradedant nuo 
būtiniausių maisto medžiagų naudojimo 
valdymo užduočių. Dėl didelio šios 
priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 654
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama (22) GAAB standartų sistema siekiama 
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padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 
naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio 
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
pasėlių įvairinimą, ūkininkavimo praktiką 
ir ūkių struktūrą. Valstybės narės gali 
papildomai nustatyti ir kitus nacionalinius 
standartus, susijusius su III priede 
nustatytais pagrindiniais tikslais, kad būtų 
geriau įgyvendinami GAAB sistemos 
uždaviniai aplinkos ir klimato srityse. 
GAAB sistemoje, siekiant padėti gerinti 
tiek ūkių agronominės veiklos, tiek jų 
aplinkos apsaugos rezultatus, bus parengti 
maisto medžiagų naudojimo valdymo 
planai, tam skiriant specialią pagalbinę 
elektroninę ūkių tvarumo priemonę, kurią 
valstybės narės pateiks naudotis 
pavieniams ūkininkams. Šia priemone 
turėtų būti padedama priimti sprendimus 
ūkiuose, pradedant nuo būtiniausių maisto 
medžiagų naudojimo valdymo užduočių. 
Dėl didelio šios priemonės sąveikumo ir 
moduliškumo turėtų būti įmanoma ją 
papildyti ir kitomis elektroninėmis ūkių ir 
e. valdymo taikomosiomis programomis. 
Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas 
ūkininkams ir vienodas sąlygas visoje 
Sąjungoje, Komisija gali padėti valstybėms 
narėms sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;
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Or. fr

Pakeitimas 655
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) nors žemės ūkio plastikiniai 
gaminiai sudaro nedidelę viso naudojamo 
plastiko ir visų susidarančių plastiko 
atliekų procentinę dalį, jų naudojimas yra 
koncentruotas geografiškai. Be to, žemės 
ūkio plastikinių gaminių kategorijos 
pagal sudėtį yra labai vienarūšės, todėl jų 
atliekų srautas yra labai vertingas 
perdirbėjui. BŽŪP strateginiuose 
planuose į žemės ūkio plastiko atliekų 
problemą turėtų būti atsižvelgiama ir 
Komisija prireikus vidurio laikotarpiu iki 
2023 m. turėtų nustatyti su plastiko 
atliekomis susijusį geros žemės agrarinės 
ir aplinkosauginės būklės standartą kaip 
naują griežtesnių sąlygų elementą. Pagal 
naująjį kompleksinės paramos teikimo 
reikalavimą ūkininkai, organizuodami 
plastiko rinkimą ir antrinį perdirbimą, 
privalėtų naudotis įgaliotosios atliekų 
tvarkymo įmonės paslaugomis ir saugoti 
įrodymus, kad plastiko atliekos buvo 
tinkamai tvarkomos;

Or. en

Pakeitimas 656
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) valstybės narės turi visiškai 
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio 

(23) valstybės narės turi visiškai 
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio 
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lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti, 
kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų 
nuosekliai didinamas šios politikos 
tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius 
Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus, 
kuriuos įgyvendinant nacionaliniu 
lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės 
pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 
91/676/EEB11. Siekiant imtis tolesnių 
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos 
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16

nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti 
valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į 
paramos sąlygų sistemą ir atitinkamai 
pakeičiamas GAAB standartų sąrašas;

lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti, 
kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų 
nuosekliai didinamas šios politikos 
tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius 
Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus, 
kuriuos įgyvendinant nacionaliniu 
lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės 
pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 
91/676/EEB11. Siekiant imtis tolesnių 
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos 
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16, taip 
pat Direktyvos [Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva XXX dėl tam tikrų 
plastiko produktų poveikio aplinkai 
mažinimo] ir Reglamento [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas 
2018/XXX dėl veterinarinių medicininių 
produktų, kuriuo panaikinama Direktyva 
2001/82/EB] nuostatos, kaip teisės aktų 
nustatyti valdymo reikalavimai, yra 
įtraukiamos į paramos sąlygų sistemą ir 
atitinkamai pakeičiamas GAAB standartų 
sąrašas;

_________________ _________________

11 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

11 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

12 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

12 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

13 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

13 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).
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14 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

14 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo 
(OL L 309, 2009 11 24, p. 71).

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo 
(OL L 309, 2009 11 24, p. 71).

Or. en

Pagrindimas

Gyvūnų savininkai arba gyvūnų laikytojai turi pareigą vesti gyvūnams naudojamų
medicininių produktų apskaitą. Reglamente taip pat nustatyta, kad „antimikrobiniai 
medicininiai produktai paprastai netaikomi ...“. Dabartinis EP dėl SUP direktyvos šiame 
etape (trišaliai dialogai) siūlo drausti biologiškai skaidžius produktus, pvz., kurie vis dar 
naudojami žemės ūkyje (pvz., mulčiavimo plėvelė). Kad apsaugotume sveiką savo dirvožemį, 
labai svarbu, kad tai būtų įgyvendinama ir kontroliuojama (prireikus taikant GAAB, o ne VR).

Pakeitimas 657
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) valstybės narės turi visiškai 
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio 
lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti, 
kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų 
nuosekliai didinamas šios politikos 

(23) valstybės narės turi visiškai 
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio 
lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti, 
kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų 
nuosekliai didinamas šios politikos 
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tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius
Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus, 
kuriuos įgyvendinant nacionaliniu 
lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės 
pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 
91/676/EEB11. Siekiant imtis tolesnių 
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos 
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16

nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti 
valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į 
paramos sąlygų sistemą ir atitinkamai 
pakeičiamas GAAB standartų sąrašas;

tvarumas, VR turėtų apimti Sąjungos 
aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, 
gyvūnų sveikatos, augalų sveikatos ir 
gyvūnų gerovės teisės aktus, kuriuos 
įgyvendinant nacionaliniu lygmeniu 
nustatomos konkrečios prievolės 
pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 
91/676/EEB11. Siekiant imtis tolesnių 
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos 
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16

nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti 
valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į 
paramos sąlygų sistemą ir atitinkamai 
pakeičiamas GAAB standartų sąrašas;

_________________ _________________

11 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

11 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

12 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

12 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

13 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

13 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

14 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

14 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
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ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo 
(OL L 309, 2009 11 24, p. 71).

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo 
(OL L 309, 2009 11 24, p. 71).

Or. en

Pakeitimas 658
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Karine Gloanec Maurin, 
Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 

(24) valstybės narės turėtų numatyti ir 
taikyti interesų konfliktų vengimo 
procedūras, susijusias su ūkių 
konsultavimo paslaugomis, kuriomis 
siekiama gerinti darnų žemės ūkio valdų ir 
kaimo verslo valdymą ir bendrus jų veiklos 
rezultatus, įskaitant ekonominius, aplinkos 
bei socialinius aspektus, ir konkrečių šio 
reglamento 6 straipsnyje nurodytų tikslų, 
ir nustatyti, ką būtina patobulinti dėl visų 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatytų 
priemonių, taikomų ūkio lygmeniu. Šiomis 
ūkių konsultavimo paslaugomis reikėtų 
padėti ūkininkams ir kitiems BŽŪP 
paramos gavėjams geriau suprasti, kaip 
ūkio valdymas ir žemės valdymas siejasi su 
tam tikrais standartais, reikalavimais ir 
informacija, be kita ko, ir dėl aplinkos bei 
klimato ir gyvūnų gerovės. Į pastarųjų 
dalykų sąrašą įeina ir tie standartai, kurie 
yra taikomi arba būtini ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams ir 
nustatyti BŽŪP strateginiame plane, taip 
pat tie standartai, kurie nustatyti pagal 
teisės aktus dėl vandens, dėl mažesnio 
pesticidų naudojimo, taip pat dėl žemės 
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veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

ūkio ekologinių priemonių, darnaus 
maisto medžiagų skatinimo, iniciatyvų 
kovoti su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms ir dėl rizikos valdymo. 
Siekdamos, kad šis konsultavimas būtų 
kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės 
narės turėtų nustatyti interesų konfliktų 
vengimo procedūras ir įtraukti 
konsultantus į žemės ūkio žinių ir inovacijų 
sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų teikti 
naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

Or. en

Pakeitimas 659
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
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atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją. Bet kurios ES 
iniciatyvos, susijusios su konsultavimo 
paslaugomis ir inovacijos sistemomis, kai 
įmanoma, turi būti grindžiamos jau 
valstybių narių lygmeniu 
įgyvendinamomis iniciatyvomis, kartu 
daug dėmesio skiriant pridėtinės vertės 
kūrimui;

Or. en

Pakeitimas 660
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
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standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją. Bet kurios ES 
iniciatyvos, susijusios su konsultavimo 
paslaugomis ir inovacijos sistemomis, kai 
įmanoma, turi būti grindžiamos jau 
valstybių narių lygmeniu 
įgyvendinamomis iniciatyvomis, kartu 
daug dėmesio skiriant pridėtinės vertės 
kūrimui;

Or. en

Pagrindimas

Remdamos ūkių konsultavimo paslaugas pagal naujus BŽŪP strateginius planus, valstybės 
narės turėtų remtis dabartinėmis struktūromis ir, jei įmanoma, pasinaudoti jau atliktų 
veiksmų rezultatais. Tačiau tai turi būti daroma tik tuo atveju, jeigu tai padėtų užtikrinti 
veiksmingesnį šių paslaugų teikimą.

Pakeitimas 661
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 

(24) valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė teikti ūkių konsultavimo 
paslaugas, kuriomis siekiama gerinti darnų 
žemės ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą 
ir bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
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paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo, taip pat dėl 
pirmenybės teikimo darniam maisto 
medžiagų naudojimui. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
pasinaudoti dabartinėmis naujoviškomis 
sistemomis ir paskui įtraukti konsultantus į 
žemės ūkio žinių ir inovacijų sistemas 
(ŽŪŽIS), kad jie galėtų teikti naujausią 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis 
pagrįstą technologijų ir mokslo sričių 
informaciją;

Or. ro

Pakeitimas 662
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šios ūkių konsultavimo 
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paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

paslaugos ūkininkams ir kitiems BŽŪP 
paramos gavėjams turėtų būti teikiamos 
nemokamai pagal konkrečias schemas ir 
jos turėtų padėti ūkininkams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

Or. en

Pakeitimas 663
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos, gyvūnų gerovės bei 
socialinius aspektus, ir nustatyti, ką būtina 
patobulinti dėl visų BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų priemonių, taikomų 
ūkio lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
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suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl gyvūnų gerovės, aplinkos bei klimato. Į 
pastarųjų dalykų sąrašą įeina ir tie 
standartai, kurie yra taikomi arba būtini 
ūkininkams ir kitiems BŽŪP paramos 
gavėjams ir nustatyti BŽŪP strateginiame 
plane, taip pat tie standartai, kurie nustatyti 
pagal teisės aktus dėl vandens, dėl ūkiuose 
auginamų gyvūnų, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

Or. en

Pakeitimas 664
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
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dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
remtis esamomis naujoviškomis 
sistemomis ir įtraukti konsultantus į žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), 
kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
technologijų ir mokslo sričių informaciją;

Or. en

Pakeitimas 665
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 

(24) valstybės narės užtikrina, kad 
ūkininkai galėtų pasinaudoti ūkių 
konsultavimo paslaugomis, kuriomis 
siekiama gerinti darnų žemės ūkio valdų ir 
kaimo verslo valdymą ir bendrus jų veiklos 
rezultatus, įskaitant ekonominius, aplinkos 
bei socialinius aspektus, ir nustatyti, ką 
būtina patobulinti dėl visų BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytų 
priemonių, taikomų ūkio lygmeniu. Šiomis 
ūkių konsultavimo paslaugomis reikėtų 
padėti ūkininkams ir kitiems BŽŪP 
paramos gavėjams geriau suprasti, kaip 
ūkio valdymas ir žemės valdymas siejasi su 
tam tikrais standartais, reikalavimais ir 
informacija, be kita ko, ir dėl aplinkos bei 
klimato. Į pastarųjų dalykų sąrašą įeina ir 
tie standartai, kurie yra taikomi arba būtini 
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BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

ūkininkams ir kitiems BŽŪP paramos 
gavėjams ir nustatyti BŽŪP strateginiame 
plane, taip pat tie standartai, kurie nustatyti 
pagal teisės aktus dėl vandens, dėl tausiojo 
pesticidų naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų 
kovoti su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms, dėl rizikos valdymo ir ūkių 
saugumo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

Or. en

Pakeitimas 666
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti veiksnių 
produktyvumą, darnų žemės ūkio valdų ir 
kaimo verslo valdymą ir bendrus jų veiklos 
rezultatus, įskaitant ekonominius, aplinkos 
bei socialinius aspektus, ir nustatyti, ką 
būtina patobulinti dėl visų BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytų 
priemonių, taikomų ūkio lygmeniu. Šiomis 
ūkių konsultavimo paslaugomis reikėtų 
padėti ūkininkams ir kitiems BŽŪP 
paramos gavėjams geriau suprasti, kaip 
ūkio valdymas ir žemės valdymas siejasi su 
tam tikrais standartais, reikalavimais ir 
informacija, be kita ko, ir dėl aplinkos bei 
klimato. Į pastarųjų dalykų sąrašą įeina ir 
tie standartai, kurie yra taikomi arba būtini 
ūkininkams ir kitiems BŽŪP paramos 
gavėjams ir nustatyti BŽŪP strateginiame 
plane, taip pat tie standartai, kurie nustatyti 
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dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

pagal teisės aktus dėl vandens, dėl tausiojo 
augalų apsaugos produktų naudojimo, 
taip pat dėl iniciatyvų kovoti su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms ir dėl rizikos 
valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

Or. it

Pagrindimas

Teikiant ūkių konsultavimo paslaugas pirmiausia turėtų būti siekiama gerinti gamybos 
veiksnių produktyvumą, taip pat teikti informaciją apie galiojančius teisės aktus, nes kitu 
atveju ūkininkai nebus skatinami jais naudotis.

Tinkamas terminas yra ne „pesticidai“, o „augalų apsaugos produktai“.

Pakeitimas 667
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato, visų pirma 
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sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

atsižvelgiant į sąlygų nustatymą. Į 
pastarųjų dalykų sąrašą įeina ir tie 
standartai, kurie yra taikomi arba būtini 
ūkininkams ir kitiems BŽŪP paramos 
gavėjams ir nustatyti BŽŪP strateginiame 
plane, taip pat tie standartai, kurie nustatyti 
pagal teisės aktus dėl vandens, dėl tausiojo 
pesticidų naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų 
kovoti su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms ir dėl rizikos valdymo. 
Siekdamos, kad šis konsultavimas būtų 
kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės 
narės turėtų įtraukti konsultantus į žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), 
kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
technologijų ir mokslo sričių informaciją;

Or. pt

Pakeitimas 668
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
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BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms, 
dėl agroekologinės praktikos ir dėl rizikos 
valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

Or. es

Pakeitimas 669
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
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naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti ūkių konsultavimo įstaigas į žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), 
kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
technologijų ir mokslo sričių informaciją;

Or. it

Pakeitimas 670
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
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veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti ūkių konsultavimo įstaigas į žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), 
kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
technologijų ir mokslo sričių informaciją;

Or. it

Pakeitimas 671
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti viešo ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl pesticidų naudojimo 
mažinimo, agroekologinės praktikos, taip 
pat dėl iniciatyvų kovoti su atsparumu 
antimikrobinėms medžiagoms. Siekdamos, 
kad šis konsultavimas būtų kokybiškesnis 
ir veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
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mokslo sričių informaciją; mokslo sričių informaciją;

Or. es

Pakeitimas 672
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti kokybiškas ūkių konsultavimo 
paslaugas, kuriomis siekiama gerinti darnų 
žemės ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą 
ir bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

Or. en
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Pagrindimas

Ūkininkai turi įgyti naujų rūšių įgūdžių ir žinių, kad galėtų verstis nauja ir tvaresne žemės 
ūkio praktika, kuri dažnai yra sudėtingesnė, palyginti su dabartine praktika. Todėl kokybiškų 
ūkių konsultavimo paslaugų teikimas tampa vis svarbesnis.

Pakeitimas 673
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl gyvūnų gerovės, aplinkos bei klimato. Į 
pastarųjų dalykų sąrašą įeina ir tie 
standartai, kurie yra taikomi arba būtini 
ūkininkams ir kitiems BŽŪP paramos 
gavėjams ir nustatyti BŽŪP strateginiame 
plane, taip pat tie standartai, kurie nustatyti 
pagal teisės aktus dėl vandens, dėl tausiojo 
pesticidų naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų 
kovoti su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms ir dėl rizikos valdymo. 
Siekdamos, kad šis konsultavimas būtų 
kokybiškesnis ir veiksmingesnis, valstybės 
narės turėtų įtraukti konsultantus į žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), 
kad jie galėtų teikti naujausią moksliniais 
tyrimais ir inovacijomis pagrįstą 
technologijų ir mokslo sričių informaciją;
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Or. en

Pagrindimas

Europos Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje Nr. 31/2018 teigiama, kad ES gyvūnų gerovę 
reglamentuojančių teisės aktų laikymasis apskritai yra nepatenkinamas. Ūkių konsultavimo 
paslaugos turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį nustatant trūkumus ir padedant paramos 
gavėjams užtikrinti teisės aktų laikymąsi.

Pakeitimas 674
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) siekdama užtikrinti kokybiškų 
konsultavimo paslaugų teikimą visiems 
Sąjungos ūkininkams, Komisija, 
atsižvelgdama į teikiamų paslaugų kokybę 
ir teritorinę aprėptį, turėtų apibrėžti 
minimalius ūkių konsultavimo paslaugų 
standartus. Prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui ir siekdama kokybės 
kontrolės, Komisija turėtų akreditaciją 
suteikti visoms ūkių konsultavimo 
paslaugoms. Tais atvejais, kai Komisija 
prieina prie išvados, kad ūkių 
konsultavimo paslaugos neatitinka 
minimalių standartų, ji apie tai turėtų 
raštu pranešti atitinkamai valstybei narei 
ir prašyti, kad pastaroji imtųsi taisomųjų 
veiksmų;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkai turi įgyti naujų rūšių įgūdžių ir žinių, kad galėtų verstis nauja ir tvaresne žemės 
ūkio praktika, kuri dažnai yra sudėtingesnė, palyginti su dabartine praktika. Todėl kokybiškų 
ūkių konsultavimo paslaugų teikimas tampa vis svarbesnis. Tačiau atrodo, kad dabar BŽŪP 
trūksta realios kokybės kontrolės sistemos, susijusios su ūkių konsultavimo paslaugomis, 
kurios pajėgumai padėti ūkininkams įvairiose valstybėse narėse yra labai skirtingi.
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Pakeitimas 675
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, 
kurios yra didesnės už tam tikrą ribą, o 
taip gautas papildomas lėšas reikėtų arba 
naudoti atsietosioms tiesioginėms 
išmokoms ir visų pirma teikiant 
papildomą pajamų perskirstymo paramą 
tvarumui didinti, arba pervesti jas į 
EŽŪFKP. Siekiant išvengti neigiamo 
poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ūkio struktūros ir kitos susijusios ūkių savybės įvairiose ES valstybėse narėse labai skiriasi. 
Negalime visiems pritaikyti to paties sprendimo būdo, negalime visoms valstybėms narėms 
nustatyti privalomo išmokų dydžio apribojimo ir (arba) proporcingo mažinimo. Galime padėti 
nustatyti privalomą arba savanorišką išmokų dydžio apribojimą ir (arba) proporcingą 
mažinimą valstybės narės lygmeniu.

Pakeitimas 676
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
tiesioginėms išmokoms ir visų pirma 
teikiant papildomą pajamų perskirstymo 
paramą tvarumui didinti, arba pervesti jas į 
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pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

EŽŪFKP neviršijant reglamente nustatytų 
ribų. Toks tiesioginių išmokų ribojimas 
turėtų būti naudojamas kaip papildoma 
priemonė arba kaip alternatyva 
papildomai perskirstymo paramai, jeigu 
tokia parama jau yra pakankamai didelė. 
Siekiant išvengti neigiamo poveikio 
užimtumui, taikant šį mechanizmą reikėtų 
atsižvelgti į darbo jėgą;

Or. fr

Pakeitimas 677
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio ūkių grupėms ir 
kooperatyvams, tikrieji kooperatyvų ir 
panašių grupių nariai turi būti 
traktuojami kaip individualūs ūkininkai. 
Siekiant išvengti neigiamo poveikio 
užimtumui, taikant šį mechanizmą reikėtų 
atsižvelgti į darbo jėgą;

Or. de

Pakeitimas 678
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
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sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą;

sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, arba 
pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą reikėtų atsižvelgti į darbo 
jėgą. Komisija ir valstybės narės, 
įgyvendindamos šioje konstatuojamojoje 
dalyje įtvirtintas nuostatas, turėtų toliau 
užtikrinti tvarią visų ūkių plėtrą;

Or. ro

Pakeitimas 679
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, 
arba pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant 
išvengti neigiamo poveikio užimtumui, 
taikant šį mechanizmą reikėtų atsižvelgti į 
darbo jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, paramą 
reikėtų orientuoti į tuos ūkininkus, kurie 
aktyviai prisideda prie ekonominių, 
aplinkos ir socialinių tvarumo aspektų. 
Šio tikslo reikėtų siekti aiškiai apibrėžiant 
tikrojo ūkininko sąvoką visose valstybėse 
narėse. Valstybės narės taip pat turėtų 
nuspręsti, kad reikėtų sumažinti tiesioginių 
išmokų sumas, kurios yra didesnės už tam 
tikrą ribą, o taip gautas papildomas lėšas 
reikėtų arba naudoti atsietosioms 
tiesioginėms išmokoms. Siekiant išvengti 
neigiamo poveikio užimtumui, taikant šį 
mechanizmą būtų galima atsižvelgti į 
darbo jėgą;

Or. en

Pakeitimas 680
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
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(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, 
arba pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant 
išvengti neigiamo poveikio užimtumui, 
taikant šį mechanizmą reikėtų atsižvelgti į 
darbo jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms 
teikiant papildomą pajamų perskirstymo 
paramą tvarumui didinti;

Or. en

Pagrindimas

Mokėjimai iš pagal I ramstį gautų lėšų turėtų išlikti I ramsčio paskirstymo išmokomis.
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