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6.3.2013 B7-0082/210 

Pakeitimas  210 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) kadangi šio reglamento tikslų valstyb÷s 
nar÷s pačios negali tinkamai įgyvendinti 
d÷l jo ir kitų BŽŪP priemonių sąsajų ir d÷l 
ribotų išsipl÷tusios Sąjungos valstybių 
narių finansinių išteklių ir tod÷l šie tikslai 
gali būti geriau įgyvendinti Sąjungos 
lygmeniu pasinaudojus Sąjungos 
daugiamete finansavimo garantija ir 
finansavimą skiriant prioritetin÷ms sritims, 
Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi 
subsidiarumo principo, nustatyto Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje. 
Pagal tos Sutarties 5 straipsnio 4 dalyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti; 

(2) kadangi šio reglamento tikslų valstyb÷s 
nar÷s pačios negali tinkamai įgyvendinti 
d÷l jo ir kitų BŽŪP priemonių sąsajų ir d÷l 
ribotų išsipl÷tusios Sąjungos valstybių 
narių finansinių išteklių ir tod÷l šie tikslai 
gali būti geriau įgyvendinti tik Sąjungos 
lygmeniu pasinaudojus Sąjungos 
daugiamete finansavimo garantija ir didelį 
finansavimą skiriant prioritetin÷ms sritims, 
atsižvelgiant į tai, kad bendros žem÷s ūkio 
politikos tikslus – užtikrinti žem÷s ūkio 
gamybą, užtikrinti tinkamą ūkininkų 
gyvenimo lygį, stabilizuoti rinkas ir 
užtikrinti Europos piliečių aprūpinimą 
maisto produktais priimtinomis kainomis 
– galima pasiekti tik užtikrinant tinkamą 
finansavimą ir minimalius ankstesn÷s 
daugiamet÷s finansin÷s programos 
atitikmenis palyginamosiomis kainomis, 
Sąjunga gali priimti priemones laikydamasi 
subsidiarumo principo, nustatyto Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnio 3 dalyje 
Pagal tos Sutarties 5 straipsnio 4 dalyje 
nustatytą proporcingumo principą šiuo 
reglamentu neviršijama to, kas būtina 
nurodytam tikslui pasiekti; 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/211 

Pakeitimas  211 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
6 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) BŽŪP išlaidos, įskaitant kaimo pl÷tros 
išlaidas, tur÷tų būti finansuojamos iš 
Sąjungos biudžeto abiejų fondų l÷šomis – 
tiesiogiai arba taikant pasidalijamąjį 
valdymą su valstyb÷mis nar÷mis. Tur÷tų 
būti tiksliai apibr÷žtos priemonių, kurios 
gali būti finansuojamos iš min÷tų fondų, 
rūšys; 

(6) BŽŪP išlaidos tur÷tų būti tinkamai 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto, kad 
BŽŪP gal÷tų įvykdyti ūkininkavimo 
Europos teritorijoje apsaugos, ūkininkų 
pajamų užtikrinimo tikslus, atsižvelgiant į 
rinkos kainų raidą ir ūkininkavimo 
išteklius. Tod÷l Sąjungos biudžetas turi 
numatyti didelį finansavimą, įskaitant 
kaimo pl÷tros išlaidas, tur÷tų būti 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto abiejų 
fondų l÷šomis – tiesiogiai arba taikant 
pasidalijamąjį valdymą su valstyb÷mis 
nar÷mis. Tur÷tų būti tiksliai apibr÷žtos 
priemonių, kurios gali būti finansuojamos 
iš min÷tų fondų, rūšys; 

Or. fr 
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Pakeitimas  212 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
15 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) laikantis biudžetin÷s drausm÷s būtina 
nustatyti EŽŪGF l÷šomis finansuojamų 
išlaidų metinę viršutinę ribą atsižvelgiant į 
didžiausias šio fondo sumas, nustatytas [...] 
Tarybos reglamente (ES) Nr. xxx/xxx, 
kuriuo nustatoma 2014-202015 m. 
daugiamet÷ finansin÷ programa [MFF] 
numatytoje daugiamet÷je finansin÷je 
programoje; 

(15) laikantis biudžetin÷s drausm÷s būtina 
nustatyti EŽŪGF l÷šomis finansuojamų 
išlaidų metinę viršutinę ribą atsižvelgiant į 
didžiausias šio fondo sumas, nustatytas [...] 
Tarybos reglamente (ES) Nr. xxx/xxx, 
kuriuo nustatoma 2014-202015 m. 
daugiamet÷ finansin÷ programa [MFF] 
numatytoje daugiamet÷je finansin÷je 
programoje. Siekiant laikytis BŽŪP tikslų, 
būtina tur÷ti daugiametę finansinę 
programą 2014–2020 m. laikotarpiui 
[BŽP], kuri užtikrintų minimalias l÷šas, 
skirtas BŽŪP, atitinkančias ankstesn÷s 
daugiamet÷s programos l÷šas 
palyginamosiomis kainomis ir kurioje 
būtų atsižvelgiama į gamybos sąnaudų 
pokyčius atitinkamuose sektoriuose; 

Or. fr 
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Pakeitimas  213 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
18 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) EŽŪGF ir EŽŪFKP finansinio įnašo 
nustatymo priemon÷s, taikomos viršutinei 
finansinei ribai apskaičiuoti, neturi 
poveikio pagal Sutartį paskirtos biudžeto 
valdymo institucijos įgaliojimams. Tod÷l 
šios priemon÷s tur÷tų būti grindžiamos 
orientacin÷mis sumomis, nustatytomis 
pagal [...] Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinį susitarimą d÷l 
bendradarbiavimo biudžeto reikalų ir 
tinkamo finansinio valdymo srityje ir 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx [MFF]; 

(18) EŽŪGF ir EŽŪFKP finansinio įnašo 
nustatymo priemon÷s, taikomos viršutinei 
finansinei ribai apskaičiuoti, neturi 
poveikio pagal Sutartį paskirtos biudžeto 
valdymo institucijos įgaliojimams. Tod÷l 
šios priemon÷s tur÷tų būti grindžiamos 
orientacin÷mis sumomis, nustatytomis 
pagal [...] Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos tarpinstitucinį susitarimą d÷l 
bendradarbiavimo biudžeto reikalų ir 
tinkamo finansinio valdymo srityje ir 
Reglamentą (ES) Nr. xxx/xxx [MFF], ir 
jomis tur÷tų būti atsižvelgiama į 
ūkininkavimo išteklius ir ūkininkavimo 
prisitaikymo prie ekologiškesnių ir 
geresnę gyvūnų gerovę užtikrinančių 
standartų sąnaudas. 

Or. fr 



 

AM\929569LT.doc  PE503.603v01-00 

LT Susivieniję įvairov÷je LT 

 
6.3.2013 B7-0082/214 

Pakeitimas  214 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
68 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(68) kiekviena BŽŪP numatyta priemon÷ 
tur÷tų būti stebima ir vertinama, kad būtų 
užtikrinta jos kokyb÷ ir parodyti rezultatai. 
Šiuo tikslu tur÷tų būti sudarytas rodiklių 
sąrašas, o BŽŪP poveikį Komisija tur÷tų 
įvertinti atsižvelgdama į politikos tikslus. 
Komisija tur÷tų nustatyti bendrąją 
steb÷senos ir vertinimo sistemą, kuria be 
kita ko būtų užtikrinta, kad atitinkami 
duomenys, įskaitant valstybių narių 
pateikiamą informaciją, būtų prieinami 
laiku. Tai darydama ji tur÷tų atsižvelgti į 
duomenų poreikį ir potencialių duomenų 
šaltinių sinergiją. Be to, Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos 
„Europa 2020“ biudžetas – II dalis.“ 
pažym÷ta, kad visos Sąjungos biudžete su 
klimato politika susijusios išlaidos tur÷tų 
būti padidintos mažiausiai 20 proc., 
skiriant įvairių politikos krypčių įnašą. 
Tod÷l Komisija tur÷tų gal÷ti įvertinti pagal 
BŽŪP teikiamos Sąjungos paramos 
poveikį siekiant klimato tikslų. 

(68) kiekviena BŽŪP numatyta priemon÷ 
tur÷tų būti stebima ir vertinama, kad būtų 
užtikrinta jos kokyb÷ ir parodyti rezultatai. 
Šiuo tikslu tur÷tų būti sudarytas rodiklių 
sąrašas, o BŽŪP poveikį Komisija tur÷tų 
įvertinti atsižvelgdama į politikos tikslus, 
t. y.: užtikrinti kokybiškos ir įvairios 
žem÷s ūkio produkcijos išlaikymą 
Europos teritorijoje, stabilizuoti rinkas, 
užtikrinti padorų atlyginimą už ūkininkų 
darbą užtikrinant stabilizuotas kainas tam 
tikrai gamybos apimčiai, užtikrinti 
aprūpinimą kokybiškais maisto produktais 
priimtinomis kainomis ir gerbti trečiųjų 
šalių mitybos suverenitetą. Komisija tur÷tų 
nustatyti bendrąją steb÷senos ir vertinimo 
sistemą, kuria be kita ko būtų užtikrinta, 
kad atitinkami duomenys, įskaitant 
valstybių narių pateikiamą informaciją, 
būtų prieinami laiku. Tai darydama ji 
tur÷tų atsižvelgti į duomenų poreikį ir 
potencialių duomenų šaltinių sinergiją. Be 
to, Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas – II dalis.“ pažym÷ta, kad visos 
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Sąjungos biudžete su klimato politika 
susijusios išlaidos tur÷tų būti padidintos 
mažiausiai 20 proc., skiriant įvairių 
politikos krypčių įnašą. Tod÷l Komisija 
tur÷tų gal÷ti įvertinti pagal BŽŪP 
teikiamos Sąjungos paramos poveikį 
siekiant klimato tikslų. 

Or. fr 
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6.3.2013 B7-0082/215 

Pakeitimas  215 
Patrick Le Hyaric,Marie-Christine Vergiat,Willy Meyer,Marisa Matias,Kyriacos 
Triantaphyllides 
GUE/NGL frakcijos vardu 
 
Tarpinstitucinių derybų įgaliojimai, pateikiami kaip B7-0082/2013 
teis÷kūros dokumentų pakeitimai 
Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komitetas 
Sprendimas d÷l tarpinstitucinių derybų d÷l BŽŪP finansavimo, valdymo ir steb÷senos 
prad÷jimo ir įgaliojimų 
(COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 
2013/2531(RSP)) 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
16 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų ribą 
sudaro tuo tikslu Reglamente (ES) 
Nr. xxx/xxx [MFF] nustatytos didžiausios 
sumos. 

1. Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų ribą 
sudaro tuo tikslu Reglamente (ES) 
Nr. xxx/xxx [MFF] nustatytos didžiausios 
sumos. Šiame reglamente turi būti 
atsižvelgiama į daugelį problemų, su 
kuriomis šiuo metu susiduria BŽŪP: 
diversifikuoto ūkininkavimo Europos 
teritorijoje išlaikymas, šios profesijos 
atnaujinimas, rinkos kainų svyravimai, 
ūkininkavimo išteklių kainų pokyčiai, 
ekologiškesnių ir geresnę gyvūnų gerovę 
užtikrinančių standartų sąnaudos, 
prisitaikymas prie besikeičiančių klimato 
kaitos sąlygų. D÷l šių priežasčių 
daugiamet÷ finansavimo sistema turi 
įrodyti, kad yra plataus užmojo ir 
užtikrinti bent jau tokį pat finansavimą, 
koks buvo skirtas BŽŪP ankstesn÷je 
daugiamet÷je programoje 
palyginamosiomis kainomis. 

Or. fr 

 
 


