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6.3.2013 B7-0079/99 

Pakeitimas  99 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach ir kiti 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l pasiūlymo d÷l pagal bendros žem÷s ūkio politikos 
paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
43 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo pl÷tros politiką, valstyb÷ms nar÷ms 
tur÷tų būti suteikta galimyb÷ tiesiogin÷ms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
l÷šas pervesti kaimo pl÷trai skirtoms 
paramos priemon÷ms. Be to, valstyb÷ms 
nar÷ms, kurių tiesiogin÷s paramos dydis 
išlieka žemesnis nei 90 % Sąjungos 
vidutinio paramos dydžio, tur÷tų būti 
suteikta galimyb÷ jų kaimo pl÷trai 
skiriamos paramos l÷šas skirti 
tiesiogin÷ms išmokoms taikomai viršutinei 
ribai. Tokia pasirinkimo galimybe, taikant 
tam tikrus apribojimus, tur÷tų būti galima 
pasinaudoti vieną kartą per visą šio 
reglamento taikymo laikotarpį; 

(43) siekiant sustiprinti valstybių narių 
kaimo pl÷tros politiką, valstyb÷ms nar÷ms 
tur÷tų būti suteikta galimyb÷ tiesiogin÷ms 
išmokoms taikomai viršutinei ribai skirtas 
l÷šas pervesti kaimo pl÷trai skirtoms 
paramos priemon÷ms. Visos valstyb÷s 
nar÷s tur÷tų tur÷ti galimybę papildyti 
pervestas l÷šas suma, proporcingai 
atitinkančia nepanaudotas ekologijai 
skirtas l÷šas, tokiu būdu siekiant 
papildomai remti žem÷s ūkio, aplinkos 
apsaugos ir klimato priemones. Tokia 
pasirinkimo galimybe, taikant tam tikrus 
apribojimus, tur÷tų būti galima pasinaudoti 
vieną kartą per visą šio reglamento 
taikymo laikotarpį; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/100 

Pakeitimas  100 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach ir kiti 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l pasiūlymo d÷l pagal bendros žem÷s ūkio politikos 
paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstyb÷s 
nar÷s gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemon÷ms pagal kaimo pl÷tros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 10 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Tod÷l 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesiogin÷ms išmokoms skirti. 

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstyb÷s 
nar÷s gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemon÷ms pagal kaimo pl÷tros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 20 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Tod÷l 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesiogin÷ms išmokoms skirti. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/101 

Pakeitimas  101 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach ir kiti 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l pasiūlymo d÷l pagal bendros žem÷s ūkio politikos 
paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 L÷šoms, perkeltoms kaip papildoma 
parama, skirta priemon÷ms pagal kaimo 
pl÷tros programas, pagal pirmą pastraipą, 
netaikomas bendras finansavimas. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0079/102 

Pakeitimas  102 
Brian Simpson, Martin Häusling, Ulrike Rodust, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose, 
Karin Kadenbach ir kiti 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0079/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l pasiūlymo d÷l pagal bendros žem÷s ūkio politikos 
paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – COM(2012) 0552 – C7-0311/2012 – 2011/0280(COD) 
– 2013/2528(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
14 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bulgarija, 
Estija, Ispanija, Jungtin÷ Karalyst÷, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, 
Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija 
gali nuspręsti pagal šį reglamentą 
tiesiogin÷ms išmokoms skirti iki 5 % 
paramos priemon÷ms pagal kaimo pl÷tros 
programas, 2015–2020 m. finansuojamas 
iš EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente 
(ES) Nr. […] [RDR], skiriamos sumos. 
Tod÷l atitinkama suma nebegali būti 
naudojama paramos priemon÷ms pagal 
kaimo pl÷tros programas. 

Išbraukta. 

Apie pirmoje pastraipoje nurodytą 
sprendimą Komisijai pranešama iki toje 
pastraipoje nurodytos datos. 

 

1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytais 
metais procentinis dydis, apie kurį 
pranešama pagal antrą pastraipą, yra tas 
pats. 

 

Or. en 

 
 


