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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 

Išbraukta. 
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pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto l÷šos 
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. en 
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 6a straipsnis 

 Politikos nuoseklumas vystymosi labui 

 Įgyvendinant reformą reik÷tų užtikrinti, 
kad, remiantis SESV 208 straipsniu, 
BŽŪP būtų atsižvelgiama į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus, taip pat ir 
patvirtintus Jungtinių Tautų ir kitų 
tarptautinių organizacijų. Pagal šį 
reglamentą taikomomis priemon÷mis 
nekenkiama besivystančių šalių, ypač 
mažiausiai išsivysčiusių šalių (MIŠ), 
maisto gamybos paj÷gumams ir 
ilgalaikiam apsirūpinimo maistu 
saugumui ir prisidedama įgyvendinant 
Sąjungos įsipareigojimus sušvelninti 
klimato kaitą. Skatindama tvarų žem÷s 
ūkį, ES tur÷tų remtis Tarptautinio 
vystymuisi skirto žem÷s ūkio žinių, mokslo 
ir technologijų vertinimo (angl. IAASTD) 
išvadomis; 

Or. en 
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 da) didel÷s gamtin÷s vert÷s ūkininkavimu; 

Or. en 
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 db) ekologiniu ūkininkavimu. 

Or. en 

 
 


