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6.3.2013 B7-0081/151 

Pakeitimas  151 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 
– 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
33 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos l÷šos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietov÷s arba kitos 
vietov÷s, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, tur÷tų būti 
apibr÷žtos pagal objektyvius kriterijus. 
Siekiant apibr÷žti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, tur÷tų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant 
palengvinti laipsniško išmokų mok÷jimo 
nutraukimo etapą vietov÷se, kurios pagal 
min÷tus kriterijus nebelaikomos 
vietov÷mis, kuriose esama gamtinių 
kliūčių, tur÷tų būti priimta pereinamojo 
laikotarpio tvarka; 

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos l÷šos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietov÷s arba kitos 
vietov÷s, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, tur÷tų būti 
apibr÷žtos pagal objektyvius kriterijus. 
Siekiant apibr÷žti vietoves, kuriose esama 
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, 
tur÷tų būti taikomi socialiniai ir 
ekonominiai, taip pat biofiziniai kriterijai; 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0081/152 

Pakeitimas  152 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0081/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
(EŽŪFKP) paramos kaimo pl÷trai prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0627/3 – C7-0340/2001 – COM(2012)0553 – C7-0313/2012 – 2011/0282(COD) 
– 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
37 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(37) d÷l klimato kaitos ir padid÷jusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria 
su padid÷jusia ekonomine ir aplinkos 
rizika. Šiomis aplinkyb÷mis veiksmingas 
rizikos valdymas yra labai svarbus 
ūkininkams. D÷l šios priežasties tur÷tų 
būti parengta rizikos valdymo priemon÷, 
kuria ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Tod÷l šia 
priemone tur÷tų būti ūkininkams 
padedama padengti pas÷lių, gyvūnų ir 
augalų draudimo įmokas, steigti 
tarpusavio pagalbos fondus ir remti iš 
tokių fondų ūkininkams, patyrusiems 
nuostolių d÷l gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio arba aplinkos nelaimių, 
mokamas kompensacijas. Ji taip pat 
tur÷tų apimti pajamų stabilizavimo 
priemonę, kuri yra ūkininkų, patiriančių 
didelį pajamų sumaž÷jimą, tarpusavio 
pagalbos fondas. Siekiant, kad sąlygos 
visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija ir būtų laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, tur÷tų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo 
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto l÷šos 

Išbraukta. 
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būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
tur÷tų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, 
kuriais būtų nustatytas trumpiausias ir 
ilgiausias tarpusavio pagalbos fondų 
komercinių paskolų teikimo laikotarpis; 

Or. pt 

 
 
 


