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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 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) nuo 1960 m. pabaigos, bandant 
spręsti problemas, su kuriomis susidūr÷ 
Europa, Europos žem÷s ūkio politikai 
buvo skirta didel÷ ES biudžeto dalis. 
Nepaisant visų šių politikos priemonių ir 
finansinių išteklių, nuolat susiduriama su 
naujais iššūkiais ir reforma laikoma 
būtina, kad būtų pakoreguoti šių politikos 
priemonių iškraipymai. Šios reformos 
tikslas tur÷tų būti maisto sauga ir 
aprūpinimas maistu, ekonominiu, 
aplinkos ir socialiniu požiūriu tvarus 
žem÷s ūkis, deramas pajamų ir gyvenimo 
lygis žem÷s ūkio sektoriuje dirbantiems ir 
kaimo vietov÷se gyvenantiems asmenims 
tokiu mastu, kad būtų užtikrintas žem÷s 
ūkio sektoriaus gyvybingumas ir 
sektoriaus išlikimas nepriklausytų nuo 
BŽŪP po 2020 m. Galutinis šios reformos 
tikslas tur÷tų būti pereinamojo laikotarpio 
nuo 50 metų senumo žem÷s ūkio politikos 
prie tvaraus žem÷s ūkio sektoriaus 
palaipsniui panaikinant BŽŪP ir 
pasidalijamąją ES ir valstybių narių 
kompetenciją užtikrinimas; 

Or. en 
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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 
1 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Ragina Komisiją palaipsniui panaikinti 
BŽŪP biudžetą ir pateikti pasiūlymą d÷l 
valstyb÷s pagalbos žem÷s ūkio sektoriuje, 
kuriuo būtų nustatyta subsidijų viršutin÷ 
riba, lygiavert÷ šiuo metu pagal BŽŪP 
skiriamų l÷šų lygiui. Pripažįsta, kad 
BŽŪP leido užtikrinti tam tikrą l÷šų 
perskirstymo tarp valstybių narių lygį, bet 
mano, kad šiam perskirstymui ES 
biudžete gali būti sudarytos sąlygos kitais 
būdais. 

Or. en 

 

 

 


