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6.3.2013 B7-0080/470 

Pakeitimas  470 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler ir kiti 
 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 

(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) remiantis Sutarties d÷l Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsniu, 
BŽŪP tur÷tų būti atsižvelgiama į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus, taip 
pat ir tikslus, patvirtintus Jungtinių Tautų 
ir kitų tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemon÷mis 
netur÷tų būti kenkiama besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), maisto gamybos paj÷gumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir prisidedama įgyvendinant 
Sąjungos įsipareigojimus sušvelninti 
klimato kaitą. 

Or. en 

Pagrindimas 

(Tai Vystimosi komiteto nuomon÷s pirmas pakeitimas.) 
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6.3.2013 B7-0080/471 

Pakeitimas  471 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Esther de Lange, Andrea Zanoni ir kiti 
 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 

(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
94 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 

Sąjungos išor÷s sienų sistemą. Pagal šią 

prekybos sistemą tur÷tų būti numatyti 

importo muitai ir eksporto grąžinamosios 

išmokos, o ji pati iš esm÷s tur÷tų 

stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 

sistema tur÷tų būti grindžiama dvišaliuose 

susitarimuose numatytais įsipareigojimais 

ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 

derybų d÷l prekybos Urugvajaus raunde; 

(94) bendroji rinka apima prekybos prie 

Sąjungos išor÷s sienų sistemą. Pagal šią 

prekybos sistemą tur÷tų būti numatyti 

importo muitai ir ribotam laikotarpiui ir 
toliau tur÷tų būti numatytos eksporto 

grąžinamosios išmokos, o ji pati iš esm÷s 

tur÷tų stabilizuoti Sąjungos rinką. Prekybos 

sistema tur÷tų būti grindžiama dvišaliuose 

susitarimuose numatytais įsipareigojimais 

ir įsipareigojimais, prisiimtais daugiašalių 

derybų d÷l prekybos Urugvajaus raunde ir 
ją įgyvendinant turi būti atsižvelgta į 
Sąjungos vystymosi tikslus ir 
įsipareigojimus besivystančioms šalims 
bei 2005 m. PPO ministrų deklaracijos 
įsipareigojimą iki 2013 m. pašalinti visų 
rūšių eksporto subsidijas; 

Or. en 

Pagrindimas 

(Tai Vystimosi komiteto nuomon÷s 4 pakeitimas. Nuoroda į 2005 m. Honkonge vykusio PPO 

ministrų susitikimo ministrų išvadas.) 



 

AM\929633LT.doc  PE503.601v470-473 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 

6.3.2013 B7-0080/472 

Pakeitimas  472 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 
 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 

(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
107 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(107) nuostatomis d÷l eksporto į trečiąsias 

valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 

grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulin÷je 

rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 

įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 

skyrimo tur÷tų būti užtikrinamas Sąjungos 

dalyvavimas tarptautin÷je prekyboje tam 

tikrais produktais, kuriems taikomas šis 

reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 

tur÷tų būti taikomi vert÷s ir kiekio 

apribojimai; 

(107) nuostatomis d÷l eksporto į trečiąsias 

valstybes grąžinamųjų išmokų, kurios 

grindžiamos kainų Sąjungoje ir pasaulin÷je 

rinkoje skirtumu ir neviršija Sąjungos 

įsipareigojimais PPO nustatytų ribų, 

skyrimo tur÷tų būti užtikrinamas Sąjungos 

dalyvavimas tarptautin÷je prekyboje tam 

tikrais produktais, kuriems taikomas šis 

reglamentas. Subsidijuojamam eksportui 

tur÷tų būti taikomi vert÷s ir kiekio 

apribojimai. Eksporto grąžinamosios 
išmokos tur÷tų būti palaipsniui 
panaikintos iki 2016 m.; 

Or. en 

Pagrindimas 

(Tai Vystimosi komiteto nuomon÷s 6 pakeitimas. Nuoroda į 2005 m. PPO ministrų deklaraciją 

d÷l visų rūšių eksporto subsidijų panaikinimo.) 
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6.3.2013 B7-0080/473 

Pakeitimas  473 
Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 

Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Helmut Scholz 
 

Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0080/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l bendro žem÷s ūkio produktų rinkų organizavimo 

(Vieno BRO reglamentas) prad÷jimo ir įgaliojimų 

(COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
136 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Siekiant užtikrinti politikos 
suderinamumą vystymosi labui, eksportui 
į besivystančias šalis eksporto 
grąžinamosios išmokos neteikiamos, jei 
esama pavojaus, kad atitinkamo produkto 
eksportas pakenks vietos gamintojams. 
Komisijai pagal šio reglamento 
160 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, siekiant 
apibr÷žti eksporto grąžinamųjų išmokų 
teikimo eksportui į besivystančias šalis 
sąlygas ir procedūras. 

Or. en 

Pagrindimas 

(Tai Vystimosi komiteto nuomon÷s 12 pakeitimas.) 

 

 

 


