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27.4.2015 B8-0360/1 

Pakeitimas  1 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

C a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ca. kadangi Milane vyksiančios parodos 

„EXPO 2015“ temos, kurios iš esm÷s 

susijusios su maistu, taip pat apima ir 

žuvininkystę, kuri, kaip ir žem÷s ūkis, yra 

susijusi su maisto, savarankiškumo 

apsirūpinant maistu ir tvarumo 

klausimais; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/2 

Pakeitimas  2 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

E a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ea. kadangi žvejyba, kaip ir žem÷s ūkis, 

yra esmin÷ ekonomikos dalis, visų pirma 

importo atžvilgiu, nes ES yra pirma 

pasaulyje žvejybos ir žuvininkyst÷s 

produktų importo srityje (ES eksporto 

vert÷ sudaro 4,1 mlrd. per metus) ir antra 

pagal žvejybos sektoriuje dirbančių 

asmenų (116 094), akvakultūros 

sektoriuje dirbančių asmenų (85 000) ir 

žuvų perdirbimo sektoriuje dirbančių 

asmenų (115 651) skaičių; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/3 

Pakeitimas  3 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

E b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Eb. kadangi tema „Pamaitinti planetą. 

Gyvyb÷s energija“ yra globali tema, 

apimanti visas ekonomin÷s ir gamybos 

veiklos rūšis, kurios padeda užtikrinti 

maitinimąsi ir tvarumą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/4 

Pakeitimas  4 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

E c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ec. kadangi žvejybos sektorių reikia 

įtraukti į diskusijas apie planetos 

pamaitinimo būdus, nes jis teikia jūrų 

g÷rybių, užtikrinant išteklių pasiūlos ir 

vartojimo pusiausvyrą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/5 

Pakeitimas  5 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

F konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

F. kadangi ES Mokslo iniciatyvinis 
komitetas, įsteigtas parodos „EXPO 2015“ 
kontekste, mato poreikį siekti naujų žinių 
tam tikrose konkrečiose srityse ir skatinti 
visuomen÷s maisto ir maisto gamybos 
žem÷s ūkio sektoriuje suvokimą 
pasitelkiant švietimą ir komunikaciją, kad 
žmon÷s pripažintų savo individualių maisto 
pasirinkimo sprendimų pasekmes 
pasauliniu mastu; 

F. kadangi ES Mokslo iniciatyvinis 
komitetas, įsteigtas parodos „EXPO 2015“ 
kontekste, mato poreikį siekti naujų žinių 
tam tikrose konkrečiose srityse ir skatinti 
visuomen÷s suvokimą maisto ir maisto 
gamybos žem÷s ūkio sektoriuje, 

m÷lynosios ekonomikos ir žuvininkyst÷s 

sektoriaus klausimais, pasitelkiant 
švietimą ir komunikaciją, kad žmon÷s 
pripažintų savo individualių maisto 
pasirinkimo sprendimų pasekmes 
pasauliniu mastu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/6 

Pakeitimas  6 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

H a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ha. kadangi mūsų vandenynai, jūros ir 

vidaus vandenų keliai yra vertingi d÷l 

sveikos mitybos ir kadangi jų apsauga yra 

itin svarbi mūsų išgyvenimui; kadangi 

žvejyba ir akvakultūra yra pragyvenimo 

šaltinis 10–12 proc. pasaulio gyventojų; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/7 

Pakeitimas  7 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

M a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Ma. kadangi baltymų gamyba yra viena iš 

pagrindinių problemų apsirūpinimo 

maistu saugumo srityje, tod÷l žvejyba turi 

atlikti svarbiausią šiuo aspektu vaidmenį, 

kurį m÷lynoji ekonomika turi bendrai, 

visų pirma dumblių mokslinių tyrimų 

srityje; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/8 

Pakeitimas  8 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

M b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Mb. kadangi žuvis yra itin svarbus 

mitybinių baltymų ir mikroelementų 

šaltinis skurdžioms bendruomen÷ms, 

kurios gali netur÷ti kito mitybos šaltinio; 

kadangi daugelyje pasaulio dalių 

bendruomen÷se, kurios žvejoja netoli 

namų esančiuose pakrančių ir vidaus 

vandenyse, pragyvenimą ir mitybinę 

naudą vietoje užtikrina jūrų ištekliai; 

Or. en 



 

AM\1059333LT.doc  PE555.118v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
27.4.2015 B8-0360/9 

Pakeitimas  9 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

O a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 Oa. kadangi, remiantis FAO duomenimis, 

2012 m. apie 58,3 mln. asmenų dirbo 

pirminiame žuvų žvejybos ir akvakultūros 

sektoriuje; kadangi 2012 m. moterys 

sudar÷ daugiau kaip 15 proc. viso 

asmenų, tiesiogiai dirbančių pirminiame 

žuvininkyst÷s sektoriuje, skaičiaus; 

kadangi žvejyba ir akvakultūra yra 

pragyvenimo šaltinis 10–12 proc. pasaulio 

gyventojų; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/10 

Pakeitimas   10 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Y konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Y. kadangi d÷l silpnų žem÷s ūkio rinkų 
besivystančiose šalyse maisto tiekimas yra 
pernelyg neatsparus gaivalin÷ms 
nelaim÷ms, konfliktams ar visuomen÷s 
sveikatos kriz÷ms; 

Y. kadangi d÷l silpnų žem÷s ūkio ir žuvies 

produktų rinkų besivystančiose šalyse 
maisto tiekimas yra pernelyg neatsparus 
gaivalin÷ms nelaim÷ms, konfliktams ar 
visuomen÷s sveikatos kriz÷ms; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/11 

Pakeitimas   11 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

Z konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

Z. kadangi maisto sistema prisideda prie 
klimato kaitos ir susiduria su jos 
padariniais, o tai daro poveikį gamtos 
išteklių prieinamumui ir žem÷s ūkio 
veiklos bei pramonin÷s gamybos sąlygoms; 

Z. kadangi maisto sistema prisideda prie 
klimato kaitos ir susiduria su jos 
padariniais, o tai daro poveikį gamtos 
išteklių prieinamumui ir žem÷s ūkio, 

žuvininkyst÷s veiklos bei pramonin÷s 
gamybos sąlygoms; 

Or. en 



 

AM\1059333LT.doc  PE555.118v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
27.4.2015 B8-0360/12 

Pakeitimas   12 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

AC konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

AC. kadangi geriau valdant maisto sektorių 
būtų veiksmingiau panaudojama žem÷, 
geriau valdomi vandens ištekliai ir atsirastų 
teigiamas poveikis visam žem÷s ūkio 
sektoriui visame pasaulyje, sykiu taip pat 
stiprinama kova su neprievalgiu ir prasta 
mityba besivystančiose šalyse; 

AC. kadangi geriau valdant maisto sektorių 
būtų veiksmingiau panaudojama žem÷, 
geriau valdomi vandens ištekliai ir atsirastų 
teigiamas poveikis visam žem÷s ūkio ir 

žuvininkyst÷s sektoriui visame pasaulyje, 
sykiu taip pat stiprinama kova su 
neprievalgiu ir prasta mityba 
besivystančiose šalyse; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/13 

Pakeitimas   13 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

AC a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 ACa. kadangi žuvies išmetimas į jūrą yra 

beprasmis vertingų gyvųjų išteklių 

švaistymas ir yra svarbus eikvojant jūrų 

populiaciją; kadangi išmetimas į jūrą gali 

tur÷ti įvairų neigiamą ekologinį poveikį 

jūrų ekosistemoms, nes keičiasi visa 

mitybos tinklų ir buveinių struktūra, o tai 

savo ruožtu gal÷tų trukdyti užtikrinti 

dabartin÷s žuvininkyst÷s tvarumą; 

Or. en 



 

AM\1059333LT.doc  PE555.118v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 
27.4.2015 B8-0360/14 

Pakeitimas   14 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

AF konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

AF. kadangi bado problemos tvariai 
išspręsti neįmanoma vien tik tiekiant 
pakankamai maisto kiekvienam žmogui; 
kadangi vienintelis šios problemos 
sprendimo būdas – sudaryti sąlygas 
smulkiesiems ūkininkams išsaugoti ir dirbti 
savo žemę, išsaugoti sąžiningos prekybos 
sistemas, dalytis žiniomis, inovacijomis ir 
tvariais metodais; 

AF. kadangi bado problemos tvariai 
išspręsti neįmanoma vien tik tiekiant 
pakankamai maisto kiekvienam žmogui; 
kadangi vienintelis šios problemos 
sprendimo būdas – sudaryti sąlygas 
smulkiesiems ūkininkams ir žvejams 
išsaugoti ir dirbti žemę ir žvejoti 

vandenyse, išsaugoti sąžiningos prekybos 
sistemas, dalytis žiniomis, inovacijomis ir 
tvariais metodais; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/15 

Pakeitimas   15 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

AG a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 AGa. kadangi itin svarbu pripažinti 

esminį žvejų ir žuvininkyst÷s ūkius 

turinčių asmenų vaidmenį Europos 

pakrančių teritorijoms ir saloms; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/16 

Pakeitimas   16 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

AH konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

AH. kadangi der÷tų pripažinti įvairias 
funkcijas, kurias atlieka žem÷s ūkis ir 

miškininkyst÷, kurie be to, kad tai yra 
maisto gamybos sektoriai, yra ypač svarbūs 
visuomen÷s gerovei kraštovaizdžio 
kokyb÷s, biologin÷s įvairov÷s, klimato 
stabilumo ir gaivalinių nelaimių, pvz., 
potvynių, sausros ir gaisrų, padarinių 
švelninimo atžvilgiu; 

AH. kadangi der÷tų pripažinti įvairias 
funkcijas, kurias atlieka žem÷s ūkis, 
miškininkyst÷ ir žuvininkyst÷, kurie be to, 
kad tai yra maisto gamybos sektoriai, yra 
ypač svarbūs visuomen÷s gerovei 
kraštovaizdžio kokyb÷s, biologin÷s 
įvairov÷s, klimato stabilumo, vandenynų 

kokyb÷s ir gaivalinių nelaimių, pvz., 
potvynių, sausros ir gaisrų, padarinių 
švelninimo atžvilgiu; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/17 

Pakeitimas   17 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

1. pabr÷žia, kad siekiant išspręsti su 
apsirūpinimo maistu saugumu susijusią 
problemą ypač svarbūs šie klausimai: 
patikima, teisingesne ir tarptautiniu 
lygmeniu tvaria ir deramai finansuojama 
bendra žem÷s ūkio politika pagrįsti stiprus 
ir tvarus žem÷s ūkio sektorius visoje ES, 
klestinti ir diversifikuota kaimo 
ekonomika, švari aplinka ir šeimos ūkiai; 

1. pabr÷žia, kad siekiant išspręsti su 
apsirūpinimo maistu saugumu susijusią 
problemą ypač svarbūs šie klausimai: 
patikima, teisingesne ir tarptautiniu 
lygmeniu tvaria ir deramai finansuojama 
bendra žem÷s ūkio politika pagrįsti stiprus 
ir tvarus žem÷s ūkio bei žuvininkyst÷s 
sektorius visoje ES, klestinti ir 
diversifikuota kaimo ekonomika, švari 
aplinka ir šeimos ūkiai; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/18 

Pakeitimas   18 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. pabr÷žia, kad taip pat svarbu 

įgyvendinti tvarią ir deramai 

finansuojamą bendrą žuvininkyst÷s 

politiką ir užtikrinti ES prekybos ir 

žuvininkyst÷s politikos nuoseklumą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/19 

Pakeitimas   19 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

8 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

8. mano, kad padid÷jęs nepastovumas 
maisto rinkose kelia sunkumų siekiant 
tvarumo ir d÷l to reikia greičiau imtis 
priemonių, kuriomis būtų didinamas 
aprūpinimo maistu užtikrinimas ir maisto 
gamybos tvarumas aplinkos požiūriu, 
sprendžiant gamtos išteklių stygiaus 
problemą ir skatinant mokslinius tyrimus ir 
inovacijas žem÷s ūkyje; 

8. mano, kad padid÷jęs nepastovumas 
maisto rinkose kelia sunkumų siekiant 
tvarumo ir d÷l to reikia greičiau imtis 
priemonių, kuriomis būtų didinamas 
aprūpinimo maistu užtikrinimas ir maisto 
gamybos tvarumas aplinkos požiūriu, 
sprendžiant gamtos išteklių stygiaus 
problemą ir skatinant mokslinius tyrimus ir 
inovacijas žem÷s ūkyje ir žuvininkyst÷je; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/20 

Pakeitimas   20 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

9. mano, kad deramos institucijų, 
reguliavimo ir steb÷jimo sistemos gali būti 
paskata atsirasti patikimų, tvarių, teisingų, 
prieinamų ir diversifikuotų žem÷s ūkio 
rinkos sistemų kūrimo aplinkai; 

9. mano, kad deramos institucijų, 
reguliavimo ir steb÷jimo sistemos gali būti 
paskata atsirasti patikimų, tvarių, teisingų, 
prieinamų ir diversifikuotų žem÷s ūkio ir 

žuvininkyst÷s rinkos sistemų kūrimo 
aplinkai; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/21 

Pakeitimas   21 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

9 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 9a. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, 

kad jos generalinių direktoratų, atsakingų 

už prekybą, žem÷s ūkį ir žuvininkystę, 

politiniai sprendimai der÷tų vienas su 

kitu, taip siekiant užtikrinti higienos ir 

tvarumo standartų abipusiškumą; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/22 

Pakeitimas   22 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

12 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

12. ragina Komisiją remti žem÷s valdymo 
ir tvaraus intensyvinimo srities mokslinius 
tyrimus skatinant veiksmingesnį maisto 
medžiagų, vandens ir energijos vartojimą, 
daugiau d÷mesio skiriant vandens ir 
dirvožemio išteklių išsaugojimui, plačiau 
pritaikant biologines priemones kenk÷jų 
naikinimui (integruotai kenksmingųjų 
organizmų kontrolei, angl. IPM) ir 
skatinant mokslinius tyrimus siekiant 
padidinti derlių ir kartu mažinant poveikį 
aplinkai; 

12. ragina Komisiją remti pakrančių 

vandenų kokyb÷s, žem÷s valdymo ir 
tvaraus intensyvinimo srities mokslinius 
tyrimus skatinant veiksmingesnį maisto 
medžiagų, vandens ir energijos vartojimą, 
daugiau d÷mesio skiriant vandens ir 
dirvožemio išteklių išsaugojimui, plačiau 
pritaikant biologines priemones kenk÷jų 
naikinimui (integruotai kenksmingųjų 
organizmų kontrolei, angl. IPM) ir 
skatinant mokslinius tyrimus siekiant 
padidinti derlių ir kartu mažinant poveikį 
aplinkai; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/23 

Pakeitimas   23 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 13a. yra susirūpinęs d÷l to, kad visame 

pasaulyje plečiasi neteis÷ta žvejyba, o tai 

turi ypač neigiamą poveikį aplinkai, 

biologinei įvairovei ir ekonomikai; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/24 

Pakeitimas   24 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

18 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 18a. prašo Komisijos taip pat užtikrinti 

žvejų ir žuvininkyst÷s ūkius turinčių 

asmenų pajamų stabilumą, nes jų 

strategin÷s praktin÷s žinios yra itin 

svarbios siekiant išlaikyti mūsų teritorijas; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/25 

Pakeitimas   25 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. pabr÷žia, kad norint užtikrinti 

apsirūpinimo maistu saugumą reikia 

ryžtingai kovoti su neteis÷ta žvejyba; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/26 

Pakeitimas   26 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

21 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

21. atkreipia d÷mesį į pagrindinį kaimo 
pl÷tros vaidmenį teritorijų ekonomikos 
augimui ir socialiniam vystymuisi ir ragina 
remti jaunuosius ūkininkus; 

21. atkreipia d÷mesį į pagrindinį kaimo ir 

pakrančių teritorijų pl÷tros vaidmenį 
teritorijų žaliajam ir m÷lynajam 
ekonomikos augimui ir socialiniam 
vystymuisi ir ragina remti jaunus 
ūkininkus ir žvejus; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/27 

Pakeitimas   27 

Paolo De Castro, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

31 dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

31. pakartoja, kad svarbu skatinti 
besivystančių šalių žem÷s ūkį ir žem÷s 
ūkio sektoriui skirti deramą ES užjūrio 
vystymosi paramos dalį; apgailestauja, kad 
nuo 9-ojo dešimtmečio žem÷s ūkiui 
skiriamos paramos vystymuisi lygis itin 
sumaž÷jo, ir palankiai vertina tai, kad 
pripažįstama, jog reikia keisti šią 
tendenciją; 

31. pakartoja, kad svarbu skatinti 
besivystančių šalių žem÷s ūkį ir 
žuvininkystę ir žem÷s ūkio sektoriui skirti 
deramą ES užjūrio vystymosi paramos dalį; 
apgailestauja, kad nuo 9-ojo dešimtmečio 
žem÷s ūkiui skiriamos paramos vystymuisi 
lygis itin sumaž÷jo, ir palankiai vertina tai, 
kad pripažįstama, jog reikia keisti šią 
tendenciją; 

Or. en 
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27.4.2015 B8-0360/28 

Pakeitimas   28 

S&D frakcijos vardu 
 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0360/2015 

Paolo De Castro 

Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros komiteto vardu 
Milane vyksianti pasaulin÷ paroda „EXPO 2015“ tema „Pamaitinti planetą. Gyvyb÷s 
energija“ 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

AG konstatuojamoji dalis 

 
Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

AG. kadangi der÷tų pripažinti esminį 
ūkininkų ir ypač šeimos ūkininkavimo 
vaidmenį užtikrinant pasaulio apsirūpinimo 
maistu saugumą; 

AG. kadangi der÷tų pripažinti esminį 
ūkininkų ir žvejų, taip pat ypač šeimos 
ūkininkavimo ir žvejojimo vaidmenį 
užtikrinant pasaulio apsirūpinimo maistu 
saugumą; 

Or. en 

 
 


