
 

AM\929568LT.doc  PE503.602v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

6.3.2013 B7-0081/156 

Pakeitimas  156 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 
Jacky Hénin 
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 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
51 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(51) kaimo pl÷tros programose tur÷tų būti 
numatyti inovaciniai veiksmai, kuriais būtų 
remiamas efektyviai išteklius naudojantis, 
našus ir netaršus žem÷s ūkio sektorius 
skatinant EIP žem÷s ūkio našumo ir 
tvarumo srityje. EIP tur÷tų būti siekiama 
skatinti inovacinius sprendimus greičiau ir 
plačiau įgyvendinti praktiškai. EIP tur÷tų 
būtų kuriama papildoma vert÷ didinant su 
inovacijomis susijusių priemonių 
panaudojimą bei efektyvumą ir jų sinergiją. 
EIP tur÷tų būti glaudžiau siejami 
moksliniai tyrimai ir praktinis 
ūkininkavimas taip užpildant šios srities 
spragas; 

(51) kaimo pl÷tros programose tur÷tų būti 
numatyti inovaciniai veiksmai, kuriais būtų 
remiamas efektyviai išteklius naudojantis, 
prie aplinkos pritaikytas ir netaršus žem÷s 
ūkio sektorius skatinant EIP žem÷s ūkio 
našumo ir tvarumo, taip pat socialinių 
inovacijų ir pažangos srityse. EIP tur÷tų 
būti siekiama skatinti inovacinius 
sprendimus greičiau, tolygiai, prieinamai 
ir plačiau įgyvendinti praktiškai. EIP tur÷tų 
būtų kuriama papildoma vert÷ didinant su 
inovacijomis susijusių priemonių 
panaudojimą, vienodą prieigą bei 
efektyvumą (įskaitant ekologines ir 
socialines žem÷s ūkio inovacijas) ir jų 
sinergiją. EIP tur÷tų būti glaudžiau siejami 
moksliniai tyrimai ir praktinis 
ūkininkavimas taip užpildant šios srities 
spragas, patenkinant gyventojų saugių, 
sveikų ir maistingų produktų poreikius ir 
atsižvelgiant į platesnius kaimo pl÷tros 
aspektus, tokius kaip kaimo gyvenamoji 
erdv÷, infrastruktūra ir paslaugos. Daug 
d÷mesio tur÷tų būti skiriama prie aplinkos 
pritaikytai mažai išteklių naudojančiai 
praktikai, ūkininkų vykdomiems 
moksliniams tyrimams ir socialin÷ms 
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kaimo pl÷tros inovacijoms; 
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teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
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Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l Europos žem÷s ūkio fondo kaimo pl÷trai 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Apibr÷žtys Apibr÷žtys 

1. Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibr÷žtys: 

1. Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibr÷žtys: 

a) programavimas – keliais etapais 
vykdomas organizavimo, sprendimų 
pri÷mimo ir finansinių išteklių skyrimo 
procesas, kuriuo, siekiant Sąjungos kaimo 
pl÷tros prioritetinių tikslų, įgyvendinama 
daugiamet÷ bendra Sąjungos ir valstybių 
narių veikla; 

a) programavimas – keliais etapais 
vykdomas organizavimo, sprendimų 
pri÷mimo ir finansinių išteklių skyrimo 
procesas, kuriuo, siekiant Sąjungos kaimo 
pl÷tros prioritetinių tikslų, įgyvendinama 
daugiamet÷ bendra Sąjungos ir valstybių 
narių veikla; 

b) regionas – teritorinis vienetas, 
atitinkantis Teritorinių statistinių vienetų 
nomenklatūros 1 arba 2 lygius (NUTS 1 ir 
2 lygiai), kaip apibr÷žta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1059/200325; 

b) regionas – teritorinis vienetas, 
atitinkantis Teritorinių statistinių vienetų 
nomenklatūros 1 arba 2 lygius (NUTS 1 ir 
2 lygiai), kaip apibr÷žta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1059/200325; 

c) priemon÷ – veiksmų, kuriais 
prisidedama siekiant vieno ar kelių 
Sąjungos kaimo pl÷tros prioritetinių tikslų, 
rinkinys; 

c) priemon÷ – veiksmų, kuriais 
prisidedama siekiant vieno ar kelių 
Sąjungos kaimo pl÷tros prioritetinių tikslų, 
rinkinys; 

d) veiksmas – pagal atitinkamos kaimo 
pl÷tros programos kriterijus parinktas 
projektas, projektų grup÷, sutartis, 
susitarimas ar kitas veiklos aspektas, kurį 
įgyvendina vienas arba keli paramos 

d) veiksmas – pagal atitinkamos kaimo 
pl÷tros programos kriterijus parinktas 
projektas, projektų grup÷, sutartis, 
susitarimas ar kitas veiklos aspektas, kurį 
įgyvendina vienas arba keli paramos 
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gav÷jai ir kuriais sudaromos sąlygos siekti 
vieno arba kelių Sąjungos kaimo pl÷tros 
prioritetinių tikslų; 

gav÷jai ir kuriais sudaromos sąlygos siekti 
vieno arba kelių Sąjungos kaimo pl÷tros 
prioritetinių tikslų; 

e) paramos gav÷jas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba kitokia viešoji ar privačioji 
įstaiga, kuri yra atsakinga už veiksmų 
įgyvendinimą arba gauna paramą; 

e) paramos gav÷jas – fizinis ar juridinis 
asmuo arba kitokia viešoji ar privačioji 
įstaiga, kuri yra atsakinga už veiksmų 
įgyvendinimą arba gauna paramą; 

f) steb÷jimo ir vertinimo sistema – bendras 
Komisijos ir valstybių narių sukurtas 
metodas, kuriuo apibr÷žiamas ribotas 
bendrų rodiklių, susijusių su pradine 
pad÷timi ir programų finansiniu vykdymu, 
apimtimi, rezultatais bei poveikiu, skaičius; 

f) steb÷jimo ir vertinimo sistema – bendras 
Komisijos ir valstybių narių sukurtas 
metodas, kuriuo apibr÷žiamas ribotas 
bendrų rodiklių, susijusių su pradine 
pad÷timi ir programų finansiniu vykdymu, 
apimtimi, rezultatais bei poveikiu, skaičius; 

g) vietos pl÷tros strategija – nuoseklus 
veiksmų, kurie yra orientuoti į vietos 
tikslus ir poreikius, rinkinys, skirtas pad÷ti 
siekti Sąjungos kaimo pl÷tros prioritetinių 
tikslų ir tinkamu lygiu įgyvendinamas 
partneryst÷s šalių; 

g) vietos pl÷tros strategija – nuoseklus 
veiksmų, kurie yra orientuoti į vietos 
tikslus ir poreikius, rinkinys, skirtas pad÷ti 
siekti Sąjungos kaimo pl÷tros prioritetinių 
tikslų ir tinkamu lygiu įgyvendinamas 
partneryst÷s šalių; 

h) paramos dydis – viso viešojo įnašo į 
veiksmą dydis; 

h) paramos dydis – viso viešojo įnašo į 
veiksmą dydis; 

i) viešosios išlaidos – viešasis įnašas į 
veiksmų, kurių pradinis finansavimas 
skiriamas iš valstyb÷s, regionų ir vietos 
valdžios institucijų arba Sąjungos biudžeto, 
finansavimą ir panašios išlaidos. Bet koks 
įnašas į veiksmų, kurių pradinis 
finansavimas skiriamas iš viešąja teise 
reglamentuojamų įstaigų arba vienos ar 
kelių regionų ar vietos valdžios institucijų 
arba viešąja teise reglamentuojamų įstaigų, 
kaip apibr÷žta Direktyvoje 2004/18/EB26, 
asociacijų biudžeto, finansavimą, laikomas 
viešuoju įnašu; 

i) viešosios išlaidos – viešasis įnašas į 
veiksmų, kurių pradinis finansavimas 
skiriamas iš valstyb÷s, regionų ir vietos 
valdžios institucijų arba Sąjungos biudžeto, 
finansavimą ir panašios išlaidos. Bet koks 
įnašas į veiksmų, kurių pradinis 
finansavimas skiriamas iš viešąja teise 
reglamentuojamų įstaigų arba vienos ar 
kelių regionų ar vietos valdžios institucijų 
arba viešąja teise reglamentuojamų įstaigų, 
kaip apibr÷žta Direktyvoje 2004/18/EB26, 
asociacijų biudžeto, finansavimą, laikomas 
viešuoju įnašu; 

j) mažiau išsivystę regionai – regionai, 
kurių bendrasis vidaus produktas (BVP) 
vienam gyventojui yra mažesnis nei 
75 proc. vidutinio 27 ES valstybių narių 
BVP; 

j) mažiau išsivystę regionai – regionai, 
kurių bendrasis vidaus produktas (BVP) 
vienam gyventojui yra mažesnis nei 75 
proc. vidutinio 27 ES valstybių narių BVP; 

k) labai mažos, mažosios ir vidutin÷s 
įmon÷s (toliau – MVĮ) – labai mažos, 
mažosios ir vidutin÷s įmon÷s, kaip 
apibr÷žta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB27; 

k) labai mažos, mažosios ir vidutin÷s 
įmon÷s (toliau – MVĮ) – labai mažos, 
mažosios ir vidutin÷s įmon÷s, kaip 
apibr÷žta Komisijos rekomendacijoje 
2003/361/EB27; 
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l) sandorio išlaidos – išlaidos, kurios yra 
susijusios su įsipareigojimu, bet n÷ra 
tiesiogiai priskiriamos jo įgyvendinimo 
išlaidoms; 

l) sandorio išlaidos – išlaidos, kurios yra 
susijusios su įsipareigojimu, bet n÷ra 
tiesiogiai priskiriamos jo įgyvendinimo 
išlaidoms; 

m) žem÷s ūkio naudmenos (toliau – ŽŪN) 
– žem÷s ūkio naudmenos, kaip apibr÷žta 
2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos 
reglamente (EB) Nr. 1200/200928; 

m) žem÷s ūkio naudmenos – visas 
ariamosios žem÷s, daugiamečių pievų ar 
daugiamečių pas÷lių, įskaitant agrarin÷s 
miškininkyst÷s pas÷lius, plotas; 

 ma) ariamoji žem÷ – pas÷liams auginti 
naudojama žem÷ arba žem÷s plotai, 
kuriuose gali būti auginami pas÷liai, bet 
kurie palikti pūdymui, įskaitant pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 22, 23 ir 
24 straipsnius, Reglamento (EB) 
Nr. 1698/2005 39 straipsnį ir Reglamento 
(ES) Nr. […] [RDR] 29 straipsnį atid÷tus 
plotus, nepaisant to, ar ant tos žem÷s 
pastatyti šiltnamiai, ar ji uždengta 
pastovia arba nuimama danga; 

 mb) daugiamet÷s kultūros – ne 
s÷jomainos būdu auginami pas÷liai 
(išskyrus daugiametes pievas), kuriais 
žem÷ aps÷ta penkerius ar daugiau metų ir 
iš kurių gaunamas kartotinis derlius, 
įskaitant daigynus, ir trumpos rotacijos 
želdiniai; 

 mc) agrarin÷ miškininkyst÷ – gamybos 
sistema, pagal kurią medžiai ir kultūriniai 
ar ganyti skirti augalai kartu auginami 
tuose pačiuose žem÷s sklypuose arba jų 
pakraštyje; 

n) ekonominiai nuostoliai – visos 
papildomos išlaidos, ūkininko patirtos d÷l 
išskirtinių priemonių, kurių jis ÷m÷si 
siekdamas sumažinti pasiūlą atitinkamai 
rinkai, arba didelis gamybos sumaž÷jimas; 

n) ekonominiai nuostoliai – visos 
papildomos išlaidos, ūkininko patirtos d÷l 
išskirtinių priemonių, kurių jis ÷m÷si 
siekdamas sumažinti pasiūlą atitinkamai 
rinkai, arba didelis gamybos sumaž÷jimas; 

o) žalingas oro reiškinys – oro sąlygos, 
kaip antai šalna, audra, kruša, led÷jimas, 
smarkus lietus arba didel÷ sausra, kurios 
gali būti prilyginamos stichinei nelaimei; 

o) žalingas oro reiškinys – oro sąlygos, 
kaip antai šalna, audra, kruša, led÷jimas, 
smarkus lietus arba didel÷ sausra, kurios 
gali būti prilyginamos stichinei nelaimei; 

p) gyvūnų ligos – ligos, nurodytos gyvūnų 
ligų sąraše, kurį sudar÷ Pasaulin÷ gyvūnų 
sveikatos organizacija arba kuris nustatytas 
Tarybos sprendimo 90/424/EEB29 priede; 

p) gyvūnų ligos – ligos, nurodytos gyvūnų 
ligų sąraše, kurį sudar÷ Pasaulin÷ gyvūnų 
sveikatos organizacija arba kuris nustatytas 
Tarybos sprendimo 90/424/EEB29 priede; 
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q) su aplinka susijęs įvykis – specifinis 
taršos, užteršimo arba aplinkos kokyb÷s 
pablog÷jimo atvejis, kuris yra susijęs su 
konkrečiu įvykiu ir ribotos geografin÷s 
apimties. Jiems nepriskiriami bendro 
pobūdžio su konkrečiu įvykiu nesusiję 
aplinkos pavojai, pvz., klimato kaitos arba 
atmosferos taršos; 

q) su aplinka susijęs įvykis – specifinis 
taršos, užteršimo arba aplinkos kokyb÷s 
pablog÷jimo atvejis, kuris yra susijęs su 
konkrečiu įvykiu ir ribotos geografin÷s 
apimties. Jiems nepriskiriami bendro 
pobūdžio su konkrečiu įvykiu nesusiję 
aplinkos pavojai, pvz., klimato kaitos arba 
atmosferos taršos; 

r) stichin÷ nelaim÷ – natūralus biotinio arba 
nebiotinio pobūdžio įvykis, d÷l kurio kyla 
didelių žem÷s ūkio gamybos sistemų ir 
miškų struktūrų trikdžių, ilgainiui 
ūkininkavimo ir miškininkyst÷s sektoriams 
atnešančių didelę ekonominę žalą; 

r) stichin÷ nelaim÷ – natūralus biotinio arba 
nebiotinio pobūdžio įvykis, d÷l kurio kyla 
didelių žem÷s ūkio gamybos sistemų ir 
miškų struktūrų trikdžių, ilgainiui 
ūkininkavimo ir miškininkyst÷s sektoriams 
atnešančių didelę ekonominę žalą; 

s) katastrofinis įvykis – nenumatytas 
biotinio arba nebiotinio pobūdžio įvykis 
d÷l žmogaus veiklos, d÷l kurio kyla didelių 
žem÷s ūkio gamybos sistemų ir miškų 
struktūrų trikdžių, ilgainiui ūkininkavimo ir 
miškininkyst÷s sektoriams atnešančių 
didelę ekonominę žalą; 

s) katastrofinis įvykis – nenumatytas 
biotinio arba nebiotinio pobūdžio įvykis 
d÷l žmogaus veiklos, d÷l kurio kyla didelių 
žem÷s ūkio gamybos sistemų ir miškų 
struktūrų trikdžių, ilgainiui ūkininkavimo ir 
miškininkyst÷s sektoriams atnešančių 
didelę ekonominę žalą; 

t) trumpa tiekimo grandin÷ – tiekimo 
grandin÷, kuriai priklauso ribotas ūkin÷s 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos pl÷trą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius; 

t) trumpa tiekimo grandin÷ – tiekimo 
grandin÷, kuriai priklauso ribotas ūkin÷s 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos pl÷trą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius; 

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei geb÷jimų ir pirmą 
kartą įsikuria žem÷s ūkio valdoje kaip ūkio 
vadovas; 

u) jaunasis ūkininkas – ūkininkas, kuris 
paraiškos pateikimo momentu yra 
jaunesnis nei 40 metų, turi reikiamų 
profesinių įgūdžių bei geb÷jimų ir pirmą 
kartą įsikuria žem÷s ūkio valdoje kaip ūkio 
vadovas; 

 ua) naujai veiklą prad÷jęs ūkininkas – 
ūkininkas, kuris turi reikiamų profesinių 
įgūdžių bei geb÷jimų ir pirmą kartą 
įsikuria žem÷s ūkio valdoje kaip ūkio 
vadovas; 

v) užbaigtas veiksmas – fiziškai užbaigtas 
arba visiškai įgyvendintas veiksmas, d÷l 
kurio paramos gav÷jai yra atlikę visus 
susijusius mok÷jimus ir gavę atitinkamą 
viešojo įnašo dalį; 

v) užbaigtas veiksmas – fiziškai užbaigtas 
arba visiškai įgyvendintas veiksmas, d÷l 
kurio paramos gav÷jai yra atlikę visus 
susijusius mok÷jimus ir gavę atitinkamą 
viešojo įnašo dalį; 

w) teminiai tikslai – Europos Parlamento ir w) teminiai tikslai – Europos Parlamento ir 
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Tarybos reglamento (ES) Nr. [CSF/2012]30 
9 straipsnyje apibr÷žti teminiai tikslai; 

Tarybos reglamento (ES) Nr. [CSF/2012]30 
9 straipsnyje apibr÷žti teminiai tikslai; 

x) Bendra strategin÷ programa (toliau – 
BSP) – Reglamento (ES) Nr. [CSF/2010] 
10 straipsnyje nurodyta bendra strategin÷ 
programa. 

x) Bendra strategin÷ programa (toliau – 
BSP) – Reglamento (ES) Nr. [CSF/2010] 
10 straipsnyje nurodyta bendra strategin÷ 
programa. 

Or. fr 
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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 final/3 – C7-0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
4 straipsnio pirma pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal visą BŽŪP sistemą parama kaimo 
pl÷trai padeda siekti šių tikslų: 

Pagal visą BŽŪP sistemą parama kaimo 
pl÷trai padeda siekti šių tikslų: 

1) žem÷s ūkio konkurencingumo, 1) ūkių ekonominio gyvybingumo, 

 1a) remti ir populiarinti mažus ir 
vidutinius ūkininkus, kooperatyvus ir 
šeimos ūkius siekiant ištaisyti 
ekonominio, socialinio pobūdžio kaimo 
aplinkos tušt÷jimo ir žmonių išvykimo 
žalą, 

2) tausaus gamtos išteklių valdymo ir 
klimato politikos tikslų, 

2) tausaus gamtos išteklių valdymo ir 
pasaulio klimato atšilimo suvaldymo 
tikslų, 

3) subalansuotos teritorin÷s kaimo vietovių 
pl÷tros. 

3) subalansuotos teritorin÷s kaimo vietovių 
pl÷tros; 

 3a) darbo vietų kaime kūrimo ir 
išlaikymo. 

Or. fr 



 

AM\929568LT.doc  PE503.602v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0081/159 

Pakeitimas  159 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-
Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
5 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sąjungos kaimo pl÷tros prioritetai Sąjungos kaimo pl÷tros prioritetai 

Kaimo pl÷tros tikslų, kuriais prisidedama 
prie pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo, siekiama įgyvendinant šešis 
Sąjungos kaimo pl÷tros prioritetus, 
vadinamuosius BSP teminius tikslus: 

Kaimo pl÷tros tikslų siekiama įgyvendinant 
šešis Sąjungos kaimo pl÷tros prioritetus, 
vadinamuosius BSP teminius tikslus: 

1) skatinti žinių perteikimą ir inovacijas 
žem÷s ūkyje, miškininkyst÷je ir kaimo 
vietov÷se, daugiausia d÷mesio skiriant 
šioms sritims: 

1) skatinti žinių perteikimą ir inovacijas 
žem÷s ūkyje, miškininkyst÷je ir kaimo 
vietov÷se, daugiausia d÷mesio skiriant 
šioms sritims: 

a) inovacijų skatinimui ir žinių baz÷s 
vystymui kaimo vietov÷se, 

a) inovacijų skatinimui ir žinių baz÷s 
vystymui kaimo vietov÷se, 

b) žem÷s ūkio bei miškininkyst÷s ir 
mokslinių tyrimų bei inovacijų ryšių 
stiprinimui, 

b) žem÷s ūkio bei miškininkyst÷s ir 
mokslinių tyrimų bei inovacijų ryšių 
stiprinimui, 

c) mokymosi visą gyvenimą ir profesinio 
mokymo žem÷s ūkio ir miškininkyst÷s 
sektoriuose skatinimui; 

c) mokymosi visą gyvenimą ir profesinio 
mokymo žem÷s ūkio ir miškininkyst÷s 
sektoriuose skatinimui; 

 ca) investavimui į vietos infrastruktūrą ir 
jos stiprinimui viešojo transporto, vandens 
tiekimo ir sanitarijos srityse, į prieinamas 
ir kokybiškas pagrindines bendrojo 
intereso paslaugas, ypač pirminę sveikatos 
priežiūrą (įskaitant sveikatos ugdymą ir 
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ligų prevenciją), švietimą ir priežiūrą, 
būsto ir įdarbinimo paslaugas, 

 cb) pažeidžiamiausių sektorių ir grupių, 
kuriems sektoriaus disbalansas turi 
didžiausią poveikį, pavyzdžiui, samdomųjų 
ir ypač laikinųjų darbuotojų, socialinių ir 
darbo sąlygų gerinimui, 

2) didinti visų tipų žem÷s ūkio veiklos 
konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą, 
daugiausia d÷mesio skiriant šioms sritims: 

2) didinti šeimos ūkių ir kooperatyvų 
perspektyvumą, daugiausia d÷mesio 
skiriant šioms sritims: 

a) ūkių, kurie susiduria su didel÷mis 
struktūrin÷mis problemomis, visų pirma 
ūkių, kurių dalyvavimo rinkoje laipsnis 
mažas, tam tikrų sektorių į rinką orientuotų 
ūkių ir ūkių, kuriems reikalingas žem÷s 
ūkio veiklos įvairinimas, restruktūrizavimo 
palengvinimui, 

a) ūkių, kurie susiduria su didel÷mis 
struktūrin÷mis problemomis, visų pirma 
ūkių, kurių dalyvavimo rinkoje laipsnis 
mažas, tam tikrų sektorių į rinką orientuotų 
ūkių ir ūkių, kuriems reikalingas žem÷s 
ūkio veiklos įvairinimas, restruktūrizavimo 
palengvinimui, 

b) kartų kaitos žem÷s ūkio sektoriuje 
palengvinimui; 

b) kartų kaitos žem÷s ūkio sektoriuje 
palengvinimui; 

3) skatinti maisto grandin÷s organizavimą 
ir rizikos valdymą žem÷s ūkyje, daugiausia 
d÷mesio skiriant šioms sritims: 

3) skatinti maisto grandin÷s organizavimą 
ir rizikos valdymą žem÷s ūkyje, daugiausia 
d÷mesio skiriant šioms sritims: 

a) geresniam pirmin÷s produkcijos 
gamintojų integravimui į maisto grandinę 
taikant kokyb÷s schemas, populiarinant 
gamintoją vietos rinkose ir trumpose 
tiekimo grandin÷se, gamintojų grup÷se ir 
tarpšakin÷se organizacijose, 

a) geresniam pirmin÷s produkcijos 
gamintojų integravimui į maisto grandinę 
taikant kokyb÷s schemas, populiarinant 
gamintoją vietos rinkose ir trumpose 
tiekimo grandin÷se, gamintojų grup÷se ir 
tarpšakin÷se organizacijose, 

b) ūkių rizikos valdymo r÷mimui; b) ūkių rizikos valdymo r÷mimui; 

4) atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žem÷s 
ūkio ir miškininkyst÷s priklausančias 
ekosistemas, daugiausia d÷mesio skiriant 
šioms sritims: 

4) atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žem÷s 
ūkio ir miškininkyst÷s priklausančias 
ekosistemas, daugiausia d÷mesio skiriant 
šioms sritims: 

a) biologin÷s įvairov÷s gerinimui, įskaitant 
„Natura 2000“ teritorijose, didel÷s 
gamtin÷s vert÷s ūkininkavimui ir Europos 
kraštovaizdžių būklei; 

a) biologin÷s įvairov÷s gerinimui, įskaitant 
„Natura 2000“ teritorijose, didel÷s 
gamtin÷s vert÷s ūkininkavimui ir Europos 
kraštovaizdžių būklei; 

b) vandentvarkos gerinimui, b) vandentvarkos gerinimui, 

c) dirvožemio valdymo gerinimui; c) dirvožemio valdymo gerinimui; 

5) skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir 
remti per÷jimą prie klimato kaitai atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos žem÷s ūkio ir miškininkyst÷s 

5) skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir 
remti per÷jimą prie klimato kaitai atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų 
ekonomikos žem÷s ūkio ir miškininkyst÷s 
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sektoriuose, daugiausia d÷mesio skiriant 
šioms sritims: 

sektoriuose, daugiausia d÷mesio skiriant 
šioms sritims: 

a) vandens naudojimo žem÷s ūkyje 
veiksmingumo didinimui, 

a) vandens naudojimo žem÷s ūkyje 
tikslingumo didinimui ir skatinimui 
auginti tokias kultūras ir naudoti tokius 
gamybos būdus, kuriems reikia mažiau 
vandens ir nitratų, 

b) energijos vartojimo žem÷s ūkyje ir 
maisto perdirbimo sektoriuje efektyvumui 
didinimui, 

b) žem÷s ūkio sistemų ir maisto 
perdirbimo būdų, kuriems reikia mažiau 
iškastin÷s energijos, kūrimui, 

c) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 
ne maistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
palengvinimui bioekonomikos tikslais, 

c) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 
ne maistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
palengvinimui bioekonomikos tikslais, 

d) žem÷s ūkyje išmetamo azoto oksido ir 
metano kiekio mažinimui, 

d) žem÷s ūkyje išmetamo azoto oksido ir 
metano kiekio mažinimui, 

e) anglies dioksido sekvestracijos žem÷s 
ūkyje ir miškininkyst÷je skatinimui; 

e) anglies dioksido sekvestracijos žem÷s 
ūkyje ir miškininkyst÷je skatinimui; 

6) skatinti socialinę įtrauktį, skurdo 
mažinimą ir ekonominę pl÷trą kaimo 
vietov÷se, daugiausia d÷mesio skiriant 
šioms sritims: 

6) skatinti socialinę įtrauktį, skurdo 
mažinimą ir ekonominę pl÷trą kaimo 
vietov÷se, daugiausia d÷mesio skiriant 
šioms sritims: 

a) veiklos įvairinimo, naujų mažų įmonių ir 
darbo vietų kūrimo lengvinimui, 

a) veiklos įvairinimo, naujų mažų įmonių ir 
darbo vietų kūrimo lengvinimui, 

b) vietos pl÷tros kaimo vietov÷se 
skatinimui, 

b) vietos pl÷tros kaimo vietov÷se 
skatinimui, 

c) prieigos prie informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) pl÷trai, jų naudojimo 
skatinimui ir kokyb÷s gerinimui kaimo 
vietov÷se. 

c) prieigos prie informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) pl÷trai, jų naudojimo 
skatinimui ir kokyb÷s gerinimui kaimo 
vietov÷se. 

Visais šiais prioritetais prisidedama 
siekiant esminių inovacijų, aplinkos ir 
klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo 
prie jos tikslų. 

Visais šiais prioritetais prisidedama 
siekiant esminių inovacijų, aplinkos ir 
klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo 
prie jos tikslų. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/160 

Pakeitimas  160 
Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-
Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
8 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Teminiai paprogramiai Teminiai paprogramiai 

1. 1. 

Valstyb÷s nar÷s gali į savo kaimo pl÷tros 
programas įtraukti teminius paprogramius, 
kuriais prisid÷tų prie Sąjungos kaimo 
pl÷tros prioritetų įgyvendinimo, kurie būtų 
skirti specifiniams poreikiams patenkinti ir 
kurie visų pirma būtų susiję su: 

Valstyb÷s nar÷s gali į savo kaimo pl÷tros 
programas įtraukti teminius paprogramius, 
kuriais prisid÷tų prie Sąjungos kaimo 
pl÷tros prioritetų įgyvendinimo, kurie būtų 
skirti specifiniams poreikiams patenkinti ir 
kurie visų pirma būtų susiję su: 

a) jauniesiems ūkininkams, a) jauniesiems ūkininkams, 

b) 20 straipsnio 2 dalies trečiojoje 
pastraipoje nurodytais mažais ūkiais; 

b) 20 straipsnio 2 dalies trečiojoje 
pastraipoje nurodytais mažais ūkiais; 

 ba) parama vietos rinkoms; 

c) 33 straipsnio 2 dalyje nurodytomis kalnų 
vietov÷mis; 

c) 33 straipsnio 2 dalyje nurodytomis kalnų 
vietov÷mis; 

 ca) kova su skurdu ir socialine atskirtimi, 
būdinga kaimo vietov÷ms; 

d) trumpomis tiekimo grandin÷mis. d) trumpomis tiekimo grandin÷mis. 

III priede pateiktas orientacinis priemonių 
ir veiksmų tipų, kuriems teminiuose 
paprogramiuose teikiama ypatinga svarba, 
sąrašas. 

III priede pateiktas orientacinis priemonių 
ir veiksmų tipų, kuriems teminiuose 
paprogramiuose teikiama ypatinga svarba, 
sąrašas. 

2. Tematiniais paprogramiais gali būti 
siekiama patenkinti specifinius poreikius, 

2. Tematiniais paprogramiais gali būti 
siekiama patenkinti specifinius poreikius, 
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susijusius su žem÷s ūkio sektorių, kurie turi 
didelio poveikio konkrečios kaimo 
vietov÷s pl÷trai, restruktūrizavimu. 

susijusius su žem÷s ūkio sektorių, kurie turi 
didelio poveikio konkrečios kaimo 
vietov÷s pl÷trai, restruktūrizavimu. 

3. I priede nustatyti paramos dydžiai gali 
būti padidinti 10 procentinių taškų tais 
atvejais, kai parama skiriama veiksmams, 
remiamiems pagal tematinius 
paprogramius, susijusius su mažais ūkiais 
ir trumpomis tiekimo grandin÷mis. 
Didžiausias jauniesiems ūkininkams ir už 
žem÷s ūkio veiklą kalnų vietov÷se 
skiriamos paramos dydis gali būti 
padidintas pagal I priedą. Tačiau 
didžiausias kompleksin÷s paramos dydis 
neviršija 90 proc. 

3. I priede nustatyti paramos dydžiai gali 
būti padidinti 20 procentinių taškų tais 
atvejais, kai parama skiriama veiksmams, 
remiamiems pagal tematinius 
paprogramius, susijusius su mažais ūkiais 
ir trumpomis tiekimo grandin÷mis. 
Didžiausias jauniesiems ūkininkams ir už 
žem÷s ūkio veiklą kalnų vietov÷se 
skiriamos paramos dydis gali būti 
padidintas pagal I priedą. Tačiau 
didžiausias kompleksin÷s paramos dydis 
neviršija 90 proc. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/161 

Pakeitimas  161 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin, 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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
19 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) ekonomin÷s veiklos, kuri patiria žalą, 
r÷mimą, kol veikla gali būti vykdoma 
savarankiškai; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/162 

Pakeitimas  162 
Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides, Marisa Matias, 
Jacky Hénin 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012)0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
21 straipsnio 1 dalies d punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) investicijoms į kaimo gyventojams 
skirtų pagrindinių vietos paslaugų, įskaitant 
laisvalaikio ir kultūros, kūrimą, gerinimą ir 
pl÷timą ir susijusiai infrastruktūrai; 

d) investicijoms į kaimo gyventojams 
skirtų visuotin÷s svarbos pagrindinių 
vietos paslaugų, įskaitant laisvalaikio ir 
kultūros, kūrimą, gerinimą, palaikymą ir 
pl÷timą ir susijusiai infrastruktūrai, ypač 
pirmin÷s sveikatos priežiūros (įskaitant 
sveikatos ugdymą ir ligų prevenciją), 
švietimo (įskaitant tokias struktūras kaip 
šeimyniniai vaikų darželiai ir su motinyste 
susijusias struktūras) ir steigimo, 
aprūpinimo būstu bei įdarbinimo 
paslaugų; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0081/163 

Pakeitimas  163 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine 
Vergiat,Marisa Matias, Jacky Hénin 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
37 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

37 straipsnis Išbraukta. 

Rizikos valdymas  

1. Parama pagal šią priemonę apima:  

a) tiesiogiai ūkininkams išmok÷tus 
finansinius įnašus į pas÷lių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų d÷l nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba 
kenk÷jų antpuolio, įmokas; 

 

b) finansinius įnašus į tarpusavio 
pagalbos fondus, iš kurių ūkininkams 
išmokamos ekonominių nuostolių, patirtų 
d÷l gyvūnų ar augalų ligų arba su aplinka 
susijusio įvykio, kompensacijos; 

 

c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyr÷ didelį pajamų 
sumaž÷jimą, skiriamos kompensacijos. 

 

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstyb÷s nar÷s 
pagal nacionalinę teisę akredituota 
ūkininkų, kurie yra fondo nariai, 
apsidraudimo schema, pagal kurią fondui 
priklausantiems ūkininkams, patyrusiems 
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ekonominių nuostolių d÷l gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio ar su aplinka 
susijusių įvykio arba susidūrusiems su 
dideliu pajamų sumaž÷jimu, skiriamos 
kompensacin÷s išmokos. 

3. Valstyb÷s nar÷s užtikrina, kad d÷l šios 
priemon÷s ir kitų Sąjungos paramos 
priemonių arba privačių draudimo 
schemų derinimo žalos atlyginimas 
neviršytų pačios žalos. Vertinant ūkininkų 
pajamų lygį atsižvelgiama ir į tiesioginę 
pajamų paramą, teikiamą Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo36 (toliau – EGF) l÷šomis. 

 

4. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus d÷l 39 
straipsnio 3 dalies b punkte ir 40 
straipsnio 4 dalyje nurodytų tarpusavio 
pagalbos fondui suteiktų komercinių 
paskolų trumpiausios ir ilgiausios 
trukm÷s. 

 

__________________  
36 [...] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. [...] d÷l Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo (2014–2020 m.), OL L [...], [...], p. 
[...]. 
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Pakeitimas  164 
Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, 
Jacky Hénin, Marisa Matias 
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 final/3 – C7–0340/2011 – COM(2012) 0553 – C7–0313/2012 – 
2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
38 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

38 straipsnis Išbraukta. 

Pas÷lių, gyvūnų ir augalų draudimas  

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti 
d÷l nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenk÷jų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų 
ligos arba kenk÷jų išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonę buvo 
sunaikinta daugiau kaip 30 proc. 
ūkininko vidutin÷s metin÷s pra÷jusių trejų 
metų laikotarpio produkcijos arba 
pra÷jusių penkerių metų laikotarpio 
vidutin÷s trejų metų produkcijos, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 

 

2.  

Nepalankias klimato sąlygas, gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkį arba kenk÷jų 
antpuolį oficialiai tokiais turi pripažinti 
atitinkamos valstyb÷s nar÷s 
kompetentinga institucija. 

 

Atitinkamais atvejais valstyb÷s nar÷s gali  
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iš anksto nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis laikoma, kad toks oficialus 
pripažinimas suteiktas. 

3.  

Draudimo išmokomis kompensuojama 
suma neturi viršyti bendrų 37 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos rūšies ar apimties ir nesiekiama 
to nustatyti. 

 

Valstyb÷s nar÷s, taikydamos atitinkamas 
viršutines ribas, gali apriboti draudimo 
įmokos, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, sumą. 

 

4. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių dydžių. 
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