
 

AM\929594LT.doc  PE503.602v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

6.3.2013 B7-0081/168 

Pakeitimas  168 
Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Charles Goerens, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Andrea Zanoni, Corinne 
Lepage, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael 
Gustafsson 
 
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 
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 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 tur÷tų būti prisidedama 
įgyvendinant Sąjungos įsipareigojimus 
sušvelninti klimato kaitą. 

Or. en 

(Šis pakeitimas yra 1pakeitimas iš DEVE komiteto nuomon÷s.) 
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6.3.2013 B7-0081/169 

Pakeitimas  169 
Alyn Smith 
Verts/ALE 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 
24 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Agrarin÷s miškininkyst÷s sistemos yra 
žem÷s naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žem÷je auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žem÷s ūkis. 
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstyb÷s nar÷s 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žem÷s panaudojimą. 

2. Agrarin÷s miškininkyst÷s sistemos yra 
žem÷s naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žem÷je auginami medžiai ir 
vystomas žem÷s ūkis. Didžiausią viename 
hektare sodinamų medžių skaičių nustato 
valstyb÷s nar÷s atsižvelgdamos į vietos 
dirvožemio ir klimato sąlygas, miškų rūšis 
ir būtinybę užtikrinti agrarinį žem÷s 
panaudojimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Agrarin÷s miškininkyst÷s sistemos netur÷tų būti apribojamos vien kaip ekstensyvusis žem÷s 
ūkis. 
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6.3.2013 B7-0081/170 

Pakeitimas  170 
Alyn Smith 
Verts/ALE frakcijos vardu 
James Nicholson 
ECR frakcijos vardu 
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Göran Färm 
 
 
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 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) naujos ekonomin÷s veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žem÷s ūkio veiklą, kūrimas 
ir pl÷tra yra būtini kaimo vietovių pl÷trai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių pl÷tros 
priemon÷ tur÷tų pad÷ti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą prad÷jus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žem÷s ūkio veiklą ir ne 
žem÷s ūkio MVĮ steigimą ir pl÷trą kaimo 
vietov÷se. Tur÷tų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, pl÷tra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonomin÷s veiklos perspektyvumą, 
parama tur÷tų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai tur÷tų būti skiriama tik pradiniu 
įmon÷s veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Tod÷l tais atvejais, kai 
valstyb÷s nar÷s pasirenka skirti pagalbą 
dalin÷mis išmokomis, jos turi būti 
išmok÷tos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žem÷s 

(21) naujos ekonomin÷s veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žem÷s ūkio veiklą, kūrimas 
ir pl÷tra yra būtini kaimo vietovių pl÷trai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių pl÷tros 
priemon÷ tur÷tų pad÷ti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą prad÷jus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žem÷s ūkio veiklą ir ne 
žem÷s ūkio MVĮ steigimą ir pl÷trą kaimo 
vietov÷se. Tur÷tų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, pl÷tra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonomin÷s veiklos perspektyvumą, 
parama tur÷tų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai tur÷tų būti skiriama tik pradiniu 
įmon÷s veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Tod÷l tais atvejais, kai 
valstyb÷s nar÷s pasirenka skirti pagalbą 
dalin÷mis išmokomis, jos turi būti 
išmok÷tos per ne daugiau kaip penkerius 
metus; 
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ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, tur÷tų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštin÷je dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0081/171 

Pakeitimas  171 
Alyn Smith, Jill Evans, Bas Eickhout 
Verts/ALE frakcijos vardu 
Andrea Zanoni, Corinne Lepage, Michèle Striffler, Kartika Tamara Liotard, Søren Bo 
Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson 
 
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 
35 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (35a) žem÷s ūkio žinios, mokslas ir 
technologijos tur÷tų prisid÷ti prie žem÷s 
ūkio daugiafunkciškumo, pad÷ti išlaikyti 
žem÷s ūkio ir maisto sistemų įvairovę, 
palaikyti biologinę įvairovę, išsaugoti 
gamtos išteklius, pagerinti pragyvenimą 
kaimo vietov÷se, įskaitant ir smulkių ūkių 
įvairinimo didinimą, ir sumažinti žem÷s 
ūkio veiklos neigiamą poveikį žmon÷ms ir 
aplinkai; 

Or. en 

 
 
 


