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6.3.2013 B7-0079/165 

Pakeitimas  165 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
15 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didel÷s išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gav÷jų skaičiui. D÷l masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetin÷ 
parama stambesniems paramos gav÷jams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų r÷mimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gav÷jams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Tod÷l, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gav÷jams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reik÷tų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis netur÷tų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žem÷s ūkio 
veiklą, kadangi d÷l to gal÷tų sumaž÷ti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų nustatyti tam tikrus 

(15) skiriant tiesioginę paramą ūkininkų 
pajamoms neproporcingai didel÷s išmokų 
sumos tenka gana ribotam stambių 
paramos gav÷jų skaičiui. D÷l masto 
ekonomijos tokio pat dydžio vienetin÷ 
parama stambesniems paramos gav÷jams 
nebūtina, kad būtų veiksmingai 
įgyvendintas ūkininkų pajamų r÷mimo 
tikslas. Be to, stambesniems paramos 
gav÷jams lengviau prisitaikyti ir vykdyti 
veiklą gaunant mažesnę vienetinę paramą. 
Tod÷l, siekiant geriau paskirstyti išmokas 
ūkininkams, teisinga nustatyti stambiems 
paramos gav÷jams taikomą sistemą, pagal 
kurią paramos dydis būtų laipsniškai 
mažinamas ir galiausiai parama būtų 
apribota. Tačiau taikant tokią sistemą 
reik÷tų atsižvelgti į apmokamo darbo 
intensyvumą, kad būtų išvengta 
neproporcingo poveikio dideliems ūkiams, 
kuriuose sukuriama daug darbo vietų. 
Didžiausias paramos dydis netur÷tų būti 
taikomas išmokoms, skiriamoms už 
klimatui ir aplinkai naudingą žem÷s ūkio 
veiklą, kadangi d÷l to gal÷tų sumaž÷ti 
tokios veiklos teikiama nauda. Kad 
išmokos būtų ribojamos veiksmingai, 
valstyb÷s nar÷s tur÷tų nustatyti tam tikrus 



 

AM\929550LT.doc  PE503.600v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteis÷tais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gav÷jams, tur÷tų likti jas 
gavusiose valstyb÷se nar÷se ir tur÷tų būti 
naudojamos projektams, kuriais labai 
prisidedama prie inovacijų diegimo, 
finansuoti pagal [...] Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. [...] d÷l 
paramos kaimo pl÷trai, teikiamos Europos 
žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) l÷šomis15 [RDR]; 

kriterijus, kad ūkininkai ,nebandytų 
neteis÷tais veiksmais išvengti tokio 
apribojimo padarinių. Pajamos, gautos 
sumažinus ir apribojus išmokas stambiems 
paramos gav÷jams, tur÷tų likti jas 
gavusiose valstyb÷se nar÷se ir tur÷tų būti 
naudojamos viešosioms priemon÷ms, 
kuriomis siekiama užtikrinti stabilias ir 
rentabilias žem÷s ūkio produkcijos kainas, 
finansuoti; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/166 

Pakeitimas  166 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
27 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant užtikrinti, kad su pas÷lių 
įvairinimo priemon÷s taikymu susiję 
įpareigojimai būtų taikomi proporcingai 
bei nediskriminuojant ir pad÷tų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisija tur÷tų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teis÷s aktus, kuriuose nustatytų 
sąvokos „pas÷lis“ apibr÷žtį ir su priemon÷s 
taikymu susijusias taisykles; 

(27) siekiant užtikrinti, kad su s÷jomainos 
priemon÷s taikymu susiję įpareigojimai 
būtų taikomi proporcingai bei 
nediskriminuojant ir pad÷tų stiprinti 
aplinkos apsaugą, Komisija tur÷tų būti 
įgaliota pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti teis÷s aktus, kuriuose nustatytų 
sąvokos „pas÷lis“ apibr÷žtį ir su priemon÷s 
taikymu susijusias taisykles; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/167 

Pakeitimas  167 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
4 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 fa) s÷jomaina – bent keturių skirtingų 
pas÷lių, įskaitant vieną ankštinį augalą, 
auginimas; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/168 

Pakeitimas  168 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
9 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) jų vykdoma žem÷s ūkio veikla sudaro 
tik nedidelę visos jų ekonomin÷s veiklos 
dalį, arba jų pagrindin÷ veikla ar įmon÷s 
tikslai n÷ra žem÷s ūkio veiklos vykdymas; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/169 

Pakeitimas  169 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
11 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Laipsniškas išmokų mažinimas ir ribojimas  Laipsniškas išmokų mažinimas ir ribojimas  

1. Konkrečiais kalendoriniais metais pagal 
šį reglamentą ūkininkui skirtinų tiesioginių 
išmokų suma sumažinama taip: 

1. Konkrečiais kalendoriniais metais pagal 
šį reglamentą ūkininkui skirtinų tiesioginių 
išmokų suma sumažinama taip: 

– 20 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
150 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
200 000 EUR; 

– 10 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
25 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
50 000 EUR; 

– 40 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
200 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
250 000 EUR; 

– 20 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
50 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
75 000 EUR; 

– 70 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
250 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
300 000 EUR; 

– 50 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
75 000 EUR, bet ne didesn÷ kaip 
100 000 EUR; 

– 100 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
300 000 EUR. 

– 100 %, jei išmokų dalis yra didesn÷ kaip 
100 000 EUR. 

2. 1 dalyje nurodyta suma apskaičiuojama 
iš bendros pradin÷s ūkininkui skirtinos 
tiesioginių išmokų sumos, neatsižvelgiant į 
išmokas, teiktinas pagal šio reglamento III 
antraštin÷s dalies 2 skyrių, atimant 
ankstesniais metais ūkininko faktiškai 
išmok÷tus ir deklaruotus atlyginimus, 
įskaitant su darbu susijusius mokesčius ir 
socialines įmokas. 

2. 1 dalyje nurodyta suma apskaičiuojama 
iš bendros pradin÷s ūkininkui skirtinos 
tiesioginių išmokų sumos, neatsižvelgiant į 
išmokas, teiktinas pagal šio reglamento III 
antraštin÷s dalies 2 skyrių, atimant 
ankstesniais metais ūkininko faktiškai 
išmok÷tus ir deklaruotus atlyginimus, 
įskaitant su darbu susijusius mokesčius ir 
socialines įmokas. 
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3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad išmokos 
nebūtų skiriamos ūkininkams, jei 
nustatoma, kad nuo Komisijos pateikto šio 
reglamento pasiūlymo paskelbimo dienos 
jie dirbtinai sukūr÷ sąlygas, kad išvengtų 
šio straipsnio taikymo padarinių. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad išmokos 
nebūtų skiriamos ūkininkams, jei 
nustatoma, kad nuo Komisijos pateikto šio 
reglamento pasiūlymo paskelbimo dienos 
jie dirbtinai sukūr÷ sąlygas, kad išvengtų 
šio straipsnio taikymo padarinių. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/170 

Pakeitimas  170 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
29 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) jų vykdoma žem÷s ūkio veikla sudaro 
tik nedidelę visos jų ekonomin÷s veiklos 
dalį, arba jų pagrindin÷ veikla ar įmon÷s 
tikslai n÷ra žem÷s ūkio veiklos vykdymas; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0079/171 

Pakeitimas  171 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
36 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bendrosios taisykl÷s Bendrosios taisykl÷s 

1. Valstyb÷s nar÷s skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams, kurie turi teisę 
gauti išmoką pagal 1 skyriuje nurodytą 
bazin÷s išmokos schemą. 

1. Valstyb÷s nar÷s skiria metinę išmoką 
jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
ūkininkams, kurie turi teisę gauti išmoką 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazin÷s išmokos 
schemą. 

2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“: 2. Šiame skyriuje „jaunieji ūkininkai“ ir 
„nauji ūkininkai“: 

a) fiziniai asmenys, kurie žem÷s ūkio valdą 
kaip valdos vadovai kuria pirmą kartą arba 
kurie tokią valdą jau įkūr÷ per penkerius 
metus iki pirmosios paraiškos pagal 
bazin÷s išmokos schemą pateikimo dienos, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 
[HZR] 73 straipsnio 1 dalyje, ir 

a) fiziniai asmenys, kurie žem÷s ūkio valdą 
kaip valdos vadovai kuria pirmą kartą arba 
kurie tokią valdą jau įkūr÷ per penkerius 
metus iki pirmosios paraiškos pagal 
bazin÷s išmokos schemą pateikimo dienos, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [...] 
[HZR] 73 straipsnio 1 dalyje, ir 

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų. 

b) kurie a punkte nurodytos paraiškos 
teikimo dieną yra jaunesni nei 40 metų. 

3. Nepažeidžiant taikomos finansin÷s 
drausm÷s, laipsniško išmokų mažinimo ir 
ribojimo, 7 straipsnyje nurodyto linijinio 
mažinimo ir bet kokio pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 65 straipsnį taikomo 
išmokų mažinimo ir neskyrimo, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet, kai ūkininkas pasinaudoja 

3. Nepažeidžiant taikomos finansin÷s 
drausm÷s, laipsniško išmokų mažinimo ir 
ribojimo, 7 straipsnyje nurodyto linijinio 
mažinimo ir bet kokio pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 65 straipsnį taikomo 
išmokų mažinimo ir neskyrimo, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet, kai ūkininkas pasinaudoja 
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teis÷mis į išmokas. teis÷mis į išmokas. 

4. 1 dalyje nurodyta išmoka kiekvienam 
ūkininkui skiriama ne ilgiau kaip penkerius 
metus. Tas laikotarpis sumažinamas metų, 
pra÷jusių nuo įsikūrimo iki 2 dalies a 
punkte nurodytos pirmosios paraiškos 
pateikimo, skaičiumi. 

4. 1 dalyje nurodyta išmoka kiekvienam 
ūkininkui skiriama ne ilgiau kaip penkerius 
metus. Tas laikotarpis sumažinamas metų, 
pra÷jusių nuo įsikūrimo iki 2 dalies a 
punkte nurodytos pirmosios paraiškos 
pateikimo, skaičiumi. 

5. 5. 

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstyb÷s 
nar÷s kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutin÷s 
ūkininko turimų teisių į išmokas vert÷s, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 26 
straipsnio 1 dalį, skaičiaus. 

1 dalyje nurodytos išmokos sumą valstyb÷s 
nar÷s kiekvienais metais apskaičiuoja, 
skaitmenį, atitinkantį 25 % vidutin÷s 
ūkininko turimų teisių į išmokas vert÷s, 
padaugindamos iš teisių į išmokas, 
kuriomis jis pasinaudojo pagal 26 
straipsnio 1 dalį, skaičiaus. 

Taikydamos pirmą pastraipą valstyb÷s 
nar÷s atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas: 

Taikydamos pirmą pastraipą valstyb÷s 
nar÷s atsižvelgia į šias didžiausias 
panaudotų teisių į išmokas skaičiui 
taikomas ribas: 

a) valstyb÷se nar÷se, kuriose vidutinis 
žem÷s ūkio valdų dydis, nustatytas VI 
priede, yra 25 hektarai arba mažesnis, – ne 
daugiau kaip 25; 

a) valstyb÷se nar÷se, kuriose vidutinis 
žem÷s ūkio valdų dydis, nustatytas VI 
priede, yra 25 hektarai arba mažesnis, – ne 
daugiau kaip 25; 

b) valstyb÷se nar÷se, kuriose vidutinis 
žem÷s ūkio valdų dydis, nustatytas VI 
priede, yra didesnis kaip 25 hektarai, – ne 
mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip min÷tas 
vidutinis dydis. 

b) valstyb÷se nar÷se, kuriose vidutinis 
žem÷s ūkio valdų dydis, nustatytas VI 
priede, yra didesnis kaip 25 hektarai, – ne 
mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip min÷tas 
vidutinis dydis. 

6. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su 
sąlygomis, kuriomis gali būti laikoma, kad 
juridinis asmuo atitinka 1 dalyje nurodytos 
išmokos gavimo sąlygas, visų pirma 
susijusias su 2 dalies b punkte nustatytos 
amžiaus ribos taikymu vienam ar keliems 
juridinio asmens veikloje dalyvaujantiems 
fiziniams asmenims. 

6. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su 
sąlygomis, kuriomis gali būti laikoma, kad 
juridinis asmuo atitinka 1 dalyje nurodytos 
išmokos gavimo sąlygas, visų pirma 
susijusias su 2 dalies b punkte nustatytos 
amžiaus ribos taikymu vienam ar keliems 
juridinio asmens veikloje dalyvaujantiems 
fiziniams asmenims. 

Or. fr 
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Pakeitimas  172 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
38 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Bendrosios taisykl÷s Bendrosios taisykl÷s 

1. 1. 

Valstyb÷s nar÷s susietąją paramą 
ūkininkams gali teikti šiame skyriuje 
nustatytomis sąlygomis. 

Valstyb÷s nar÷s susietąją paramą 
ūkininkams gali teikti šiame skyriuje 
nustatytomis sąlygomis. 

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų s÷klų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, s÷klų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių, 
trumpos rotacijos želdinių. 

Susietoji parama gali būti teikiama šiems 
sektoriams ir gamybai: grūdų, aliejinių 
kultūrų s÷klų, baltyminių augalų, ankštinių 
javų, linų, kanapių, ryžių, riešutų, 
krakmolinių bulvių, pieno ir pieno 
produktų, s÷klų, avienos ir ožkienos, 
galvijienos, alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, 
sausųjų pašarų, apynių, cukrinių runkelių, 
cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių. 

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstyb÷s nar÷s sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žem÷s ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose d÷l ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų. 

2. Susietoji parama gali būti teikiama tik 
tiems valstyb÷s nar÷s sektoriams arba 
regionams, kuriuose taikant konkrečius 
ūkininkavimo būdus arba kurių 
konkrečiuose žem÷s ūkio sektoriuose, ypač 
svarbiuose d÷l ekonominių ir (arba) 
socialinių, ir (arba) aplinkosaugos 
priežasčių, patiriama tam tikrų sunkumų. 

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, susietoji 
parama taip pat gali būti teikiama 

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, susietoji 
parama taip pat gali būti teikiama 
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ūkininkams, kurie 2013 m. gruodžio 31 d. 
turi teises į išmokas, jiems suteiktas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštin÷s dalies 3 skyriaus 2 skirsnį bei 
71m straipsnį ir pagal Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 60 straipsnį ir 65 straipsnio 
ketvirtą pastraipą, ir kurie neturi 
reikalavimus atitinkančių hektarų, kad 
gal÷tų pasinaudoti teis÷mis į išmokas pagal 
bazin÷s išmokos schemą, kaip nurodyta šio 
reglamento III antraštin÷s dalies 1 skyriuje. 

ūkininkams, kurie 2013 m. gruodžio 31 d. 
turi teises į išmokas, jiems suteiktas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III 
antraštin÷s dalies 3 skyriaus 2 skirsnį bei 
71m straipsnį ir pagal Reglamento (EB) 
Nr. 73/2009 60 straipsnį ir 65 straipsnio 
ketvirtą pastraipą, ir kurie neturi 
reikalavimus atitinkančių hektarų, kad 
gal÷tų pasinaudoti teis÷mis į išmokas pagal 
bazin÷s išmokos schemą, kaip nurodyta šio 
reglamento III antraštin÷s dalies 1 skyriuje. 

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinį 
gamybos lygį. 

4. Susietoji parama gali būti skiriama tiek, 
kiek reikia siekiant atitinkamuose 
regionuose paskatinti išlaikyti dabartinius 
gamybos ir užimtumo žem÷s ūkio 
sektoriuje lygius. 

5. Susietoji parama išmokama kasmet, 
laikantis nustatytų kiekybinių apribojimų ir 
atsižvelgiant į nustatytus plotus ir derlių 
arba į nustatytą gyvulių skaičių. 

5. Susietoji parama išmokama kasmet, 
laikantis nustatytų kiekybinių apribojimų ir 
atsižvelgiant į nustatytus plotus ir derlių 
arba į nustatytą gyvulių skaičių. 

6. Bet kokia pagal šį straipsnį teikiama 
susietoji parama turi der÷ti su kitomis 
Sąjungos priemon÷mis ir politikos sritimis. 

6. Bet kokia pagal šį straipsnį teikiama 
susietoji parama turi der÷ti su kitomis 
Sąjungos priemon÷mis ir politikos sritimis. 

7. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su: 

7. Komisija įgaliojama pagal 55 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus, susijusius su: 

a) šiame skyriuje nurodytos paramos 
teikimo sąlygomis, 

a) šiame skyriuje nurodytos paramos 
teikimo sąlygomis, 

b) suderinamumo su kitomis Sąjungos 
priemon÷mis ir paramos sumavimo 
taisykl÷mis. 

b) suderinamumo su kitomis Sąjungos 
priemon÷mis ir paramos sumavimo 
taisykl÷mis. 

Or. fr 
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Pakeitimas  173 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
47 a straipsnis (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 47a straipsnis 

 Bendros, paramos smulkiems ūkiams 
teikimo taisykl÷s 

 1. Valstyb÷s nar÷s skiria metinę išmoką 
smulkiems ūkiams ir smulkiems 
ūkininkams, kurie turi teisę gauti išmoką 
pagal 1 skyriuje nurodytą bazin÷s išmokos 
schemą. 

 2. Šiame skyriuje smulkūs ūkiai arba 
ūkininkai yra ūkiai, kurių dydį apibr÷žia 
valstyb÷s nar÷s. Atitinkami kriterijai yra 
nustatomi Komisijos patvirtintuose 
deleguotuose aktuose. 

 3. Nepažeidžiant taikomos finansin÷s 
drausm÷s, laipsniško išmokų mažinimo ir 
ribojimo, 7 straipsnyje nurodyto linijinio 
mažinimo ir bet kokio pagal Reglamento 
(ES) Nr. [...] [HZR] 65 straipsnį taikomo 
išmokų mažinimo ir neskyrimo, šio 
straipsnio 1 dalyje nurodyta išmoka 
skiriama kasmet, kai ūkininkas 
pasinaudoja teis÷mis į išmokas. 

 4. Valstyb÷s nar÷s nustato 1 dalyje 
minimą sumą neviršijant ribų 
finansavimo, kuris yra numatytas šio 
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Reglamento 51 straipsnio 2 dalyje. 

 5. Pagal paramos smulkiems ūkiams ir 
smulkiems ūkininkams schemą 
mok÷jimus gaunantys ūkininkai gali 
dalyvauti tematin÷se paprogram÷se, 
nurodytose kaimo pl÷tros reglamento 
8 straipsnio 1 dalies b punkto 
3 pastraipoje. 

Or. fr 
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Pakeitimas  174 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, 
Marisa Matias, Younous Omarjee, Jacky Hénin 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
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 pagal bendros žem÷s ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų pradžios 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 
51 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jei bendra pagal smulkiųjų ūkininkų 
schemą skirtinų išmokų suma sudaro 
daugiau kaip 10 % II priede nustatytos 
metin÷s nacionalin÷s viršutin÷s ribos, 
valstyb÷s nar÷s, siekdamos laikytis to 
procentinio dydžio, pagal šią antraštinę 
dalį mok÷tinoms sumoms taiko linijinį 
mažinimą. 

2. Pagal labai mažų ūkių schemą skirtinos 
išmokos ir mažiems ūkiams teikiama 
parama yra prioritetas ir valstyb÷s nar÷s, 
siekdamos laikytis II priede nustatytos 
metin÷s nacionalin÷s viršutin÷s ribos, pagal 
šią antraštinę dalį mok÷tinoms sumoms 
taiko linijinį mažinimą. 

Or. fr 

 
 


