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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 23
6 konstatuojamoji dalis

(6) Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo 
(toliau – Fondas) veikla ir operacijos, prie 
kurių jis prisideda, turi būti nuoseklios bei 
suderinamos su kitomis Bendrijos politikos 
sritimis ir atitikti visus Bendrijos teisės 
aktus.

(6) Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo 
(toliau – Fondas) veikla ir operacijos, prie 
kurių jis prisideda, turi būti nuoseklios bei 
suderinamos su kitomis Bendrijos politikos 
sritimis, ypač su socialinės, ekonominės ir 
teritorinės sanglaudos politika kaimo 
vietovėse, ir atitikti visus Bendrijos teisės 
aktus.

Or. en
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Justification

While addressing territorial specificities, the structural funds are intervening in rural areas. 
It is of paramount importance to ensure consistency and strategic planning with the EAFRD 
interventions.

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 24
6 konstatuojamoji dalis

(6) Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo 
(toliau – Fondas) veikla ir operacijos, prie 
kurių jis prisideda, turi būti nuoseklios bei 
suderinamos su kitomis Bendrijos politikos 
sritimis ir atitikti visus Bendrijos teisės 
aktus.

(6) Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo 
(toliau – Fondas) veikla ir operacijos, prie 
kurių jis prisideda, turi būti nuoseklios bei 
suderinamos su sanglaudos politika kaimo 
vietovėse ir kitomis Bendrijos politikos 
sritimis ir atitikti visus Bendrijos teisės 
aktus.

Or. fr

Justification

In rural areas, active use is still made of the Structural Funds pursuant to the special 
provisions relating to the way in which local characteristics are dealt with. Hence it must be 
ensured at the outset that the activities engaged in under the EAFRD are consistent with (and 
even complementary to) the cohesion policy.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 25
7 konstatuojamoji dalis

(7) Vykdydama su kaimo plėtra susijusią 
veiklą, Bendrija rūpinasi neatitikčių šalinimu 
bei vyrų ir moterų lygybės skatinimu pagal 
Sutarties 2 ir 3 straipsnius.

(7) Vykdydama su kaimo plėtra susijusią 
veiklą, Bendrija rūpinasi neatitikčių šalinimu 
bei nediskriminavimo ir vyrų ir moterų 
lygybės skatinimu pagal Sutarties 2 ir 3 
straipsnius.

Or. en

Justification

The non-discrimination principle has a broader scope than the one encompassed by merely 
the gender based criteria. All forms of discrimination have to be taken into account along the 
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lines of Article 13 of the Treaty.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 26
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Kultūros plėtra, natūralios ir žmogaus 
sukurtos aplinkos kokybė, kokybinis ir 
kultūrinis gyvenimo aspektai bei darniojo 
turizmo plėtra turi prisidėti kuriant 
ekonomiškai ir socialiai patrauklesnes 
kaimo vietoves tiek, kiek jie skatina 
darniojo užimtumo sukūrimą 

Or. en

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 27
10 konstatuojamoji dalis

(10) Planuojant kaimo plėtrą būtina laikytis 
Bendrijos ir nacionalinių prioritetų ir 
papildyti kitas Bendrijos politikos sritis, 
ypač žemės ūkio rinkos politiką, sanglaudos 
politiką ir bendrą žuvininkystės politiką.

(10) Planuojant kaimo plėtrą būtina laikytis 
Bendrijos ir nacionalinių prioritetų ir 
papildyti kitas Bendrijos politikos sritis, 
ypač žemės ūkio rinkos politiką, sanglaudos 
politiką, socialinės integracijos, 
nediskriminavimo, lygių galimybių 
skatinimo sritis ir bendrą žuvininkystės 
politiką.

Or. el

Justification

The reference to 'non-discrimination', which Mrs Harkin quite rightly proposes, does not 
necessarily also mean the promotion of 'equal opportunities'.

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 28
10 konstatuojamoji dalis

(10) Planuojant kaimo plėtrą būtina laikytis (10) Planuojant kaimo plėtrą būtina laikytis 
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Bendrijos ir nacionalinių prioritetų ir 
papildyti kitas Bendrijos politikos sritis, 
ypač žemės ūkio rinkos politiką, sanglaudos 
politiką ir bendrą žuvininkystės politiką.

Bendrijos ir nacionalinių prioritetų ir 
papildyti kitas Bendrijos politikos sritis, 
ypač žemės ūkio rinkos politiką, sanglaudos 
politiką ir bendrą žuvininkystės politiką. 
Todėl EŽŪKPF naudojimas turi prisidėti 
prie sinergijos tarp konvergencijos tikslo ir 
konkurencingumo kaimo vietovėse tikslo 
palaikymo, įtraukiant į kaimo strateginius 
planus EKPF ir ESF veiklą. Nuoseklumas 
turi būti užtikrinamas tiek programų 
kūrimo, tiek ir įgyvendinimo lygiu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 29
30 konstatuojamoji dalis

(30) Specifiniams žemės valdymo metodams 
skirta parama turi prisidėti prie darnaus 
vystymosi, kai ūkininkai ir miško savininkai 
yra skatinami pirmiausia taikyti žemėtvarkos 
metodus, suderinamus su būtinybe išsaugoti 
natūralią aplinką ir landšaftą ir apsaugoti 
gamtos išteklius bei protingai jais naudotis. 
Ji turėtų prisidėti prie 6-osios Bendrijos 
aplinkos apsaugos veiksmų programos 
įgyvendinimo ir pirmininkaujančios 
valstybės išvadų dėl darnaus vystymosi 
strategijos. Pagrindiniai klausimai, į kuriuos 
turi būti kreipiamas dėmesys, yra šie: 
biologinė įvairovė, NATURA 2000 buveinių 
valdymas, vandens  ir dirvožemio apsauga, 
klimato kaitos švelninimas, įskaitant 
šiltnamio dujų išskyrimo mažinimą, 
amoniako išskyrimo mažinimą ir 
subalansuotą pesticidų naudojimą.

(30) Specifiniams žemės valdymo metodams 
skirta parama turi prisidėti prie darnaus 
vystymosi, kai ūkininkai ir miško savininkai 
yra skatinami pirmiausia taikyti žemėtvarkos 
metodus, suderinamus su būtinybe išsaugoti 
natūralią aplinką ir landšaftą ir apsaugoti 
gamtos išteklius bei protingai jais naudotis. 
Ji turėtų prisidėti prie 6-osios Bendrijos 
aplinkos apsaugos veiksmų programos 
įgyvendinimo ir pirmininkaujančios 
valstybės išvadų dėl darnaus vystymosi 
strategijos. Pagrindiniai klausimai, į kuriuos 
turi būti kreipiamas dėmesys, yra šie: 
biologinė įvairovė, NATURA 2000 buveinių 
valdymas, vandens  ir dirvožemio apsauga, 
klimato kaitos švelninimas, įskaitant 
šiltnamio dujų išskyrimo mažinimą, 
amoniako išskyrimo mažinimą ir 
subalansuotą pesticidų naudojimą. Natura 
2000 valdymo veiksmus, kurie negali būti 
finansuojami iš struktūrinių arba kaimo 
plėtros fondų, finansuoja ES biologinės 
įvairovės fondas pagal LIFE + pasiūlymą.

Or. en
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Justification

In its resolution on financing Natura 2000 of 10 March 2005 the European Parliament 
considered the contribution from the rural development and structural funds insufficient for 
the adequate co-funding of Natura 2000 and therefore also insisted that a dedicated fund be 
set up for this purpose within the LIFE+ proposal.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 30
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(43a) Bet kokia mažiau privilegijuotos 
srities padėties peržiūra turi būti atlikta 
pasikonsultavus su suinteresuotais 
asmenimis nacionaliniu, regioniniu ir 
vietiniu lygiu, ir turi būti atsižvelgta į 
socialinius ir ekonominius rodiklius.

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 31
45 konstatuojamoji dalis

(45) Reikia padėti vykdyti pokyčius kaimo 
vietovėse, t. y. padėti visokeriopai plėsti 
ūkininkavimo veiklą, nesusijusią su žemės 
ūkio veikla, plėtoti ne žemės ūkio sektorius, 
skatinti užimtumą, gerinti būtiniausių 
paslaugų teikimą ir investuoti į kaimo 
vietoves, kad jos taptų dar patrauklesnės, 
keisti ekonominio ir socialinio nuosmukio 
bei gyventojų mažėjimo kaime tendencijas. 
Taip pat būtina stengtis didinti šiuo atžvilgiu 
žmonių potencialą.

(45) Reikia padėti vykdyti pokyčius kaimo 
vietovėse, t. y. padėti visokeriopai plėsti 
ūkininkavimo veiklą, nesusijusią su žemės 
ūkio veikla, plėtoti ne žemės ūkio sektorius, 
skatinti užimtumą, gerinti būtiniausių 
paslaugų teikimą ir investuoti į kaimo 
vietoves, kad jos taptų dar patrauklesnės, 
keisti ekonominio ir socialinio nuosmukio 
bei gyventojų mažėjimo kaime tendencijas. 
Ne žemės ūkio verslas, pavyzdžiui, 
amatininkystė, turizmo bendrovės, vietiniai 
restoranai, pradininkai, esantys ne ūkio 
sektoriuje, yra svarbūs kaimo ekonomikos 
ramsčiai. Šių verslų rėmimas ne tik užkerta 
kelią gyventojų mažėjimui kaimo vietovėse, 
bet ir stiprina jas bei prisideda prie 
Lisabonos tikslo ir Sąjungos prioriteto 
augimo bei darbo vietų sukūrimo. Taip pat 
būtina stengtis didinti šiuo atžvilgiu žmonių 
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potencialą.

Or. en

Justification

The conclusions of the Salzburg conference on rural development (2003) clearly and 
correctly state that development of rural areas can no longer be based on agriculture alone, 
and that diversification both within and beyond the agricultural sector is indispensable in 
order to promote viable and sustainable rural communities. This conclusion is underlined by 
the Lisbon goal and the EU’s priority - growth and jobs. The amendment underlines the 
importance of non-agricultural actors in the rural economy and is in line with these 
priorities.

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 32
56 konstatuojamoji dalis

(56) Be šių sumų, valstybės narės privalo 
atsižvelgti į moduliacijos būdu gautas 
sumas, kaip numatyta Reglamento (EB) 
Nr.../... [dėl BŽŪP finansavimo] 12 
straipsnio 2 dalyje.

(56) Be šių sumų, valstybės narės privalo 
atsižvelgti į moduliacijos būdu gautas 
sumas, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 
../... [dėl BŽŪP finansavimo] 12 straipsnio 2 
dalyje, ir užtikrinti, kad jos būtų 
naudojamos siekiant paremti vientisą 
kaimo plėtros politiką.

Or. fr

Justification

The amounts generated as a result of modulation must be allocated to the second pillar in 
order to enable a balance to be restored between the funding allocated to farmers and the 
funding awarded to other parties involved in rural development. The value of modulation 
(which has a definite administrative cost attached) would be open to question if the only 
purpose it served were to distribute the funding which it generated amongst the farmers who 
have had their single aid payment reduced on account of that very modulation.

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 33
60 konstatuojamoji dalis

(60) Siekiant užtikrinti veiksmingą, 
sąžiningą ir darnų Fondo darbą, reikėtų 

(60) Siekiant užtikrinti veiksmingą, 
sąžiningą ir darnų Fondo darbą, reikėtų 
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numatyti nuostatas, garantuojančias 
ilgalaikes verslo investicijas, ir vengti 
situacijos, kai Fondu naudojamasi norint 
sudaryti nesąžiningą konkurenciją.

numatyti nuostatas, garantuojančias 
ilgalaikes verslo investicijas, ir vengti 
situacijos, kai Fondu naudojamasi norint 
sudaryti nesąžiningą konkurenciją; turi būti 
vadovaujamasi Europos mažųjų įmonių 
chartija (kuri buvo priimta Europos 
Vadovų Tarybos susitikime 2000 m. Santa 
Maria de Feira).

Or. fr

Justification

The adoption of the European Charter for Small Businesses has highlighted the important 
contribution which small businesses make to growth, competitiveness and employment within 
the European Union. Such businesses have a major role to play in revitalising rural areas 
and generating cohesion within them.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 34
3 straipsnis

Fondas prisideda prie darnaus kaimo 
vystymosi rėmimo visoje Bendrijoje, 
papildydamas rinkos ir bendros žemės ūkio 
politikos finansinės paramos politikos sritis, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką.

Fondas prisideda prie darnaus kaimo 
vystymosi rėmimo visoje Bendrijoje ir prie 
gyventojų skaičiaus mažėjimo kaimo 
vietovėse prevencijos, papildydamas rinkos 
ir bendros žemės ūkio politikos finansinės 
paramos politikos sritis, sanglaudos politiką 
ir bendrą žuvininkystės politiką.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 35
3 straipsnis

Fondas prisideda prie darnaus kaimo 
vystymosi rėmimo visoje Bendrijoje, 
papildydamas rinkos ir bendros žemės ūkio 
politikos finansinės paramos politikos sritis, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką.

Fondas prisideda prie tvaraus kaimo 
vystymosi rėmimo visoje Bendrijoje, 
papildydamas rinkos ir bendros žemės ūkio 
politikos finansinės paramos politikos sritis, 
sanglaudos politiką, socialinės integracijos, 
nediskriminavimo politiką, lygių galimybių 
skatinimą bei bendrą žuvininkystės politiką.

Or. el

Justification

The reference to 'non-discrimination', which Mrs Harkin quite rightly proposes, does not 
necessarily also mean the promotion of 'equal opportunities'.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Elizabeth Schroedter

Pakeitimas 36
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) kaimo vietovėse gerinti gyvenimo kokybę 
ir skatinti visokeriopą ūkinės veiklos 
įvairovę.

c) kaimo vietovėse gerinti gyvenimo kokybę 
ir kultūrinę plėtrą bei skatinti visokeriopą 
ūkinės veiklos įvairovę.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 37
4 straipsnio 1 dalies c punktas

c) kaimo vietovėse gerinti gyvenimo kokybę 
ir skatinti visokeriopą ūkinės veiklos 
įvairovę.

c) kaimo vietovėse gerinti gyvenimo kokybę 
ir skatinti plėtrą bei visokeriopą ūkinės 
veiklos įvairovę.

Or. en

Justification

Improving the quality of life in rural areas will not be achieved only by fostering new 
economic activities. It is important to encourage the development of the existing economic 
activities as well.

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 38
4 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) : socialinę integraciją ir 
nediskriminavimą kaimo vietovėse.

Or. en

Justification

The need for the over-arching Community policy of social inclusion and non-discrimination 
to be reflected in rural development.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 39
5 straipsnio 2 dalis

2. Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
Fondo ir valstybių narių pagalba būtų 
suderinama su Bendrijos veikla, politikos 
sritimis ir prioritetais. Fondo pagalba visų 
pirma turi būti suderinama su ekonominės ir 
socialinės sanglaudos tikslais, ypač su 
Europos žuvininkystės fondo tikslais.

2. Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad 
Fondo ir valstybių narių pagalba būtų 
suderinama su Bendrijos veikla, politikos 
sritimis ir prioritetais. Fondo pagalba visų 
pirma turi būti suderinama su ekonominės ir 
socialinės sanglaudos tikslais, ypač su 
Europos žuvininkystės fondo ir su aplinkos 
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politikos tikslais.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gábor Harangozó

Pakeitimas 40
5 straipsnio 2 dalis

2. Fondo pagalba visų pirma turi būti 
suderinama su ekonominės ir socialinės 
sanglaudos tikslais, ypač su Europos 
žuvininkystės fondo tikslais.

2. Fondo pagalba visų pirma turi būti 
suderinama su ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos tikslais, ypač su 
Europos žuvininkystės fondo tikslais.

Or. en

Justification

The territorial aspect of European Cohesion policy should be mentioned.

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 41
6 straipsnio 1 dalies c punktas

c) su bet kuria kita atitinkama pilietinei 
visuomenei atstovaujančia įstaiga, 
nevyriausybinėmis (ypač aplinkos apsaugos) 
organizacijomis ir įstaigomis, atsakingomis 
už vyrų ir moterų lygybės skatinimą.

c) su bet kuria kita atitinkama pilietinei 
visuomenei atstovaujančia įstaiga, 
nevyriausybinėmis (ypač aplinkos apsaugos) 
organizacijomis ir įstaigomis, atsakingomis 
už vyrų ir moterų lygybės skatinimą arba už 
kovą su diskriminacija, remiantis Sutarties 
13 straipsniu.

Or. en

Justification

The need to ensure that all forms of discrimination are taken into account.
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Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 42
7 straipsnis

7. Valstybės narės atsako už kaimo plėtros 
programų įgyvendinimą reikiamu lygiu 
pagal savo institucinius susitarimus.

7. Valstybės narės atsako už kaimo plėtros 
programų įgyvendinimą reikiamu lygiu 
pagal savo institucinius susitarimus ir pagal 
subsidiarumo principą, nustatytą Sutartyje, 
sukuriančioje Konstituciją Europai. 

Or. en

Justification

The new European Constitution agreed on by the European Parliament underlines the 
specific role for national parliaments and the regions. This means that the national 
institutional arrangements include the tailor-made cooperation within the national, regional 
and local framework.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 43
8 straipsnio antraštinė dalis

Vyrų ir moterų lygybė Nediskriminavimas

Or. en

Justification

Ensures consistency with the Draftsperson's Amendment 6 

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 44
8 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės ir Komisija skatina vyrų ir 
moterų lygybę visuose skirtinguose 
programos įgyvendinimo etapuose.

Valstybės narės ir Komisija skatina vyrų ir 
moterų lygybę bei nediskriminavimą, 
remdamosi Sutarties 13 straipsniu, visuose 
skirtinguose programos įgyvendinimo 
etapuose.
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Or. en

Justification

The need for non-discrimination policies to cover all categories, not just gender.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 45
11 straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė pateikia nacionalinius
strategijos planus, nurodydama Fondo ir 
atitinkamos valstybės narės veiklos 
prioritetus, atsižvelgdama į Bendrijos kaimo 
plėtros strategines gaires, konkrečius tikslus, 
Fondo finansavimą ir kitus finansinius 
išteklius.

1. Valstybė narė arba kita kompetentinga 
institucija pateikia strategijos planus, 
nurodydama Fondo ir atitinkamos valstybės 
narės bei regionų veiklos prioritetus, 
atsižvelgdama į Bendrijos kaimo plėtros 
strategines gaires, konkrečius tikslus, Fondo 
finansavimą ir kitus finansinius išteklius.

Or. en

Justification

The regulation should take into account the subsidiarity principle and the fact that in some  
Member States the competence on rural development is devolved and does not reside 
exclusively  in the central government.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 46
11 straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė pateikia nacionalinį 
strategijos planą, nurodydama Fondo ir 
atitinkamos valstybės narės veiklos 
prioritetus, atsižvelgdama į Bendrijos kaimo 
plėtros strategines gaires, konkrečius tikslus, 
Fondo finansavimą ir kitus finansinius 
išteklius.

1. Valstybė narė pateikia nacionalinį 
strategijos planą, nurodydama Fondo ir 
atitinkamos valstybės narės veiklos 
prioritetus, atsižvelgdama į regioninių 
valdžios institucijų rezultatus, patirtis ir 
vertinimus bei regioninių ir vietos valdžios 
institucijų bendradarbiavimą, Bendrijos 
kaimo plėtros strategines gaires, konkrečius 
tikslus, Fondo finansavimą ir kitus 
finansinius išteklius.

Or. en
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Justification

The national strategy plan should reflect the multi-level governance experiences in respect to 
the agricultural society. Subsidiarity means here that the experiences of the regions and local 
authorities should be taken on board; eventually tendencies towards renationalisation should 
be blocked. A bottom-up approach is needed

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 47
11 straipsnio 3 dalies e punktas

e) priemonės, užtikrinančios derinimą su 
kitomis BŽŪP priemonėmis ir su sanglaudos 
politika;

e) priemonės, užtikrinančios derinimą su 
kitomis BŽŪP priemonėmis, su Europos 
žuvininkystės fondu, su LIFE + ir su
sanglaudos politika;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 48
11 straipsnio 3 dalies ga punktas (naujas)

ga) principas, kurio pagrindu planas 
prisideda prie socialinės integracijos ir 
nediskriminavimo

Or. en

Justification

The need for the plan to reflect all over-arching Community objectives

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 49
11a straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės įvykdo šiuos uždavinius 
per nustatytą ir su Komisija suderintą 
laikotarpį, kad būtų išvengta bet kokio 
bereikalingo operatyvinės programos 
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kūrimo uždelsimo.

Or. en

Justification

Some Member States and government departments have unnecessarily delayed the setting up 
of the various mechanisms required for the implementation of funding programmes. This has
created significant strain on the ability of the managing authority to meet spending targets. 
Member States and their government departments need to comply with an agreed timetable 
for set up of the programme to prevent this from happening in the future.

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 50
12 straipsnio 2 dalies ba punktas (naujas)

ba) būdą, kuriuo šios programos prisideda 
prie socialinės integracijos ir 
nediskriminavimo 

Or. en

Justification

The need for the annual report to measure progress on social inclusion and non-
discrimination.
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 51
14 straipsnio 2 dalis

2. Valstybė narė gali pateikti arba vieną 
programą, skirtą visai jos teritorijai, arba po 
programą kiekvienam regionui.

2. Valstybė narė gali pateikti arba vieną 
programą, skirtą visai jos teritorijai, arba po 
programą kiekvienam regionui, bet ji taip 
pat gali pateikti nacionalinę programą dėl 
tam tikrų priemonių ir regionines 
programas dėl kitų priemonių, kurios turi 
būti konkrečiai pritaikytos pagal sektoriaus 
ar geografinius tam tikrų regionų bruožus.

Or. fr

Justification

The rule which enables maximum benefit to be derived from rural-development measures is 
the one which should be adopted. Pursuant to the subsidiarity principle, action is taken at 
whatever level is deemed most appropriate, taking into account the way in which powers and 
responsibilities are organised and assigned within each EU Member State. 

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 52
15 straipsnio g punktas

g) informacija apie priemonių, finansuojamų 
kitomis BŽŪP priemonėmis, papildomumą 
vykdant sanglaudos politiką, taip pat per 
Europos žuvininkystės fondą;

g) informacija apie priemonių, finansuojamų 
kitomis BŽŪP priemonėmis, per sanglaudos 
politiką, per LIFE + ir per Europos 
žuvininkystės fondą, papildomumą;

Or. en

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 53
16 straipsnis

Bendrijos finansinis įnašas, skirtas 
kiekvienam iš trijų 4 straipsnyje nurodytų 
tikslų pasiekti, sudaro ne mažiau kaip 15 
proc. viso Fondo finansavimo, skirto 

Bendrijos finansinis įnašas, skirtas
kiekvienam iš trijų 4 straipsnyje nurodytų 
tikslų pasiekti, sudaro ne mažiau kaip 15 
proc. viso Fondo finansavimo, skirto 
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programos I ir III prioritetinėms kryptims, 
nurodytoms IV antraštinės dalies I skyriaus I 
ir III skirsniuose, ir 25 proc. viso Fondo 
finansavimo, skirto programos II 
prioritetinei krypčiai, nurodytai I skyriaus II 
skirsnyje.

programos I ir III prioritetinėms kryptims, 
nurodytoms IV antraštinės dalies I skyriaus 
atitinkamai I ir III skirsniuose, ir 25 proc.
viso Fondo finansavimo, skirto programos II 
prioritetinei krypčiai, nurodytai I skyriaus II 
skirsnyje. Ši pusiausvyra tarp trijų krypčių 
užtikrina Komisijos pasirinktą 
daugiasektorinį ir daugiafunkcinį požiūrį ir 
įgalina kaimo plėtros politiką patenkinti 
kaimo vietovių poreikius. 

Or. fr

Justification

The first two alterations are intended to correct the typing mistakes which have been made in 
this important article and which make it difficult to understand.

The wording of the new sentence added emphasises the importance of the proposal whereby a 
minimum amount of funding should be allocated to the various axes in order to create a 
balance between the sectoral dimension and the territorial dimension and to ensure that 
rural-development policy is not biased towards agriculture.

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 54
17 straipsnis

1. Valstybė narė kaimo plėtros programas 
rengia glaudžiai bendradarbiaudama su 6 
straipsnyje nurodytais partneriais.

1. Valstybė narė kaimo plėtros programas 
rengia glaudžiai bendradarbiaudama su 6 
straipsnyje nurodytais partneriais. Kiekviena 
valstybė narė sudaro ir paskelbia 
konsultacijų planą, o vėliau, prieš 
pateikdama strateginį planą, pateikia 
pranešimą apie konsultacijos procedūros
pobūdį ir rezultatus.

Or. el

Justification

Transparency around consultations is essential but the outcome of the consultations should be 
published in time to allow action to be taken in the event of irregularities being identified.
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Pakeitimą pateikė Jillian Evans ir Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 55
17 straipsnio 1 dalis

1. Valstybė narė kaimo plėtros programas 
rengia glaudžiai bendradarbiaudama su 6 
straipsnyje nurodytais partneriais.

1. Valstybė narė, remdamasi savo 
institucijų struktūra, kaimo plėtros 
programas rengia glaudžiai 
bendradarbiaudama su 6 straipsnyje 
nurodytais partneriais.

Or. en

Justification

The regulation should take into account the subsidiarity principle and the fact that in some  
Member States the competence on rural development is devolved and does not reside 
exclusively  in the central government. 

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 56
19 straipsnio b punkto va papunktis (naujas)

va) finansinių ir techninių priemonių 
panaudojimą,

Or. pt

Justification

Measures designed both to restructure and develop fiscal potential and to promote innovation 
should include the creation of financial-engineering tools such as risk-capital funds and other 
movable funds, rural-property funds, and guarantee and mutual-guarantee funds.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 57
19 straipsnio b punkto vb papunktis (naujas)

vb)    eksperimentinę plėtrą;

Or. pt
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Justification

Measures designed both to restructure and develop fiscal potential and promote innovation 
should include support for experimental development with a view to devising new products, 
production methods and technologies and organisation and management methods, or to 
improving products, technologies and methods which are already in production or use.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 58
19 straipsnio c punkto iiia papunktis (naujas)

iiia) iniciatyvų, pavyzdžiui, vietinių 
ūkininkų turgų ir vietinio supirkimo maisto 
kokybės planų, rėmimą

Or. en

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 59
21 straipsnio 1 dalies c punktas

c) pateikia ūkininkavimo veiklos verslo 
planą.

c) pateikia ūkininkavimo veiklos verslo 
planą (ypač atkreipdami dėmesį į savo 
novatoriškas galimybes).

Or. en

Justification

In order to use the available human potential of young farmers while producing highly 
qualified rural goods, innovative production and new-technological methods should be fully 
covered by the Commissions and Councils proposal.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 60
22 straipsnio 2 dalies 2 papunkčio ba punktas (naujas)

ba) yra asmuo arba kolektyvas, kuris 
perima atiduotą žemę ir naudoja ją ne 
žemės ūkio tikslu (asmuo, kuriam žemė 
perduodama ne ūkininkavimui), 
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pavyzdžiui, miškininkystei arba gamtos 
draustinių kūrimui, t. y. veikla, kuri dera su 
aplinkos ir gamtos apsauga arba jų kokybės 
gerinimu;

Or. pt

Justification

Provision must be made for land to be transferred to individuals or bodies which  are not 
involved in agriculture.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 61
22 straipsnio 3 dalis

3. Perdavėjui ir ūkio darbininkui paankstinto 
išėjimo į pensiją parama teikiama ne ilgiau 
kaip 10 metų. Ji neteikiama po 70-ojo
perdavėjo gimtadienio ir nustatyto ūkio 
darbininko pensinio amžiaus.

3. Perdavėjui ir ūkio darbininkui paankstinto 
išėjimo į pensiją parama teikiama ne ilgiau 
kaip 15 metų. Ji neteikiama po 75-ojo
perdavėjo gimtadienio ir nustatyto ūkio 
darbininko pensinio amžiaus.

Or. pt

Justification

The current terms and conditions relating to the age of the transferor (75 years) and the 
duration of the support (15 years) should remain in force.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 62
25 straipsnio 1 dalies a punktas

a) gerina bendrus ūkio veiklos rodiklius ir a) gerina bendrus ūkio veiklos rodiklius, 
taiko pažangius gamybos būdus ir

Or. en

Justification

(Expl. mem. 5, 9) Farm modernisation as a specific aim is not enough to restructure the 
physical potential. In line with the overall orientations for a sustainable development and the 
conclusions of the Lisbon and Göteborg European Council a more integrated approach is 
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needed so that the innovative capacity can flourish.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 63
27 straipsnio 1 dalis

Jei investuojama pagal Bendrijos standartus, 
parama gali būti teikiama tik labai mažų 
įmonių, kurios laikosi naujai įvesto 
Bendrijos standarto, padarytoms 
investicijoms, kaip nurodyta šio straipsnio 2 
dalyje. Tuo atveju laikotarpis, skirtas 
pasiekti šį standartą, gali būti pratęstas, bet 
ne ilgiau kaip 36 mėnesius nuo tos dienos, 
kurią tas standartas tampa įmonei 
privalomas.

Jei investuojama pagal Bendrijos standartus, 
parama gali būti teikiama tik labai mažų 
įmonių ir mažų įmonių, atitinkančių 
Komisijos rekomendaciją 2003/361/EB,
kurios laikosi naujai įvesto Bendrijos 
standarto, padarytoms investicijoms. Tuo 
atveju laikotarpis, skirtas pasiekti šį 
standartą, gali būti pratęstas, bet ne ilgiau 
kaip 36 mėnesius nuo tos dienos, kurią tas 
standartas tampa įmonei privalomas.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 64
27 straipsnio 2 dalis

2. Šio straipsnio 1 dalyje minima parama 
teikiama tik labai mažoms ir mažoms 
įmonėms, kaip apibrėžta Komisijos 
rekomendacijoje 2003/361/EB. 
Miškininkystės produkcijos atveju parama 
teikiama tik labai mažoms įmonėms.

išbraukta

Or. pt

Justification

Support should be available to all businesses, irrespective of their size and of the type of 
investment concerned.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 65
29 straipsnio antra pastraipa
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Šie standartai turi būti iš naujo nustatyti 
nacionaliniuose teisės aktuose, pagal juos 
turi būti įvesti nauji ūkininkavimo veiklos 
įpareigojimai arba apribojimai, skirti 
daugeliui ūkininkų ir gerokai paveiksiantys 
ūkio einamąsias išlaidas.

Šie standartai turi būti iš naujo nustatyti 
nacionaliniuose teisės aktuose, pagal juos 
turi būti įvesti nauji ūkininkavimo veiklos 
įpareigojimai arba apribojimai, gerokai 
paveiksiantys ūkio einamąsias išlaidas.

Or. en

Justification

Whether or not the Community legislation affects "a significant number of farmers" or not, 
the provision for aid to help those farmers affected by such legislation should still stand. 
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 66
34 straipsnio a punkto ia papunktis (nauja)

ia) pagalba teikiama ūkininkams, siekiant 
kompensuoti esant gamtinėms kliūtims 
nuošaliausiuose regionuose,

Or. pt

Pagrindimas

Consideration should be given to the particular situation of the outermost regions.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 67
35 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Turi būti kompensuojamos papildomos 
sąnaudos ir negautos pajamos, susijusios su 
žemės ūkio gamybos kliūtimis numatytoje 
srityje.

Ūkininkams, žemės savininkams ir žemės 
naudotojams turi būti kompensuojamos 
papildomos sąnaudos ir negautos pajamos, 
susijusios su žemės ūkio gamybos kliūtimis 
numatytoje srityje.

Or. en

Pagrindimas

The ecological structure in some countries and the scarcity of land has lead to a more flexible 
use of agricultural land and more diversity in the rural economy. The agricultural function is 
widening and deepening including non-agricultural activities such as tourism, water, living 
and working
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 68
35 straipsnio 1 dalis

1. 34 straipsnio a punkto i ir ii papunkčiuose 
nurodyti mokėjimai yra mokami kasmet už 
naudojamo žemės ploto hektarą. 

1. 34 straipsnio a punkto i, ia ir ii 
papunkčiuose nurodyti mokėjimai  yra 
mokami kasmet už naudojamo žemės ploto 
hektarą. 

Or. pt

Pagrindimas

Consistency with Amendment 66.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 69
35 straipsnio 2 dalis

2. Mokėjimai yra mokami ūkininkams, kurie 
įsipareigojo vykdyti žemės ūkio veiklą 
srityse, nurodytose 47 straipsnio 2 ir 3 
dalyse, mažiausiai penkerius metus, 
skaičiuojant nuo pirmo mokėjimo. 

2. Mokėjimai yra mokami ūkininkams, kurie 
įsipareigojo vykdyti žemės ūkio veiklą 
srityse, nurodytose 34 straipsnio a punkto 
ia papunktyje, ir srityse, nurodytose 47 
straipsnio 2 ir 3 dalyse, mažiausiai penkerius 
metus, skaičiuojant nuo pirmo mokėjimo. 

Or. pt

Pagrindimas

Consistency with Amendment 66.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 70
39 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Miškų želdinimo priemonės, pasiūlytos 
remiantis šiuo skirsniu, turi būti susijusios 
su poveikio vertinimu, kad derėtų su ES 
aplinkos apsaugos politika.
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Or. en

Pagrindimas

Afforestation of certain areas hosting a wide variety of wildlife can have a negative effect on 
local biodiversity.  Such considerations form part of the EU's broader commitment to 
sustainable development

Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 71
45 straipsnio 2a dalis (nauja) ir 2b dalis (nauja)

2a. Mokėjimai yra mokami ūkininkams 
atsižvelgiant į:
- miškų ekologinio stabilumo priežiūrą ir 
gerinimą srityse, kuriose šių miškų 
ekologinės ir apsaugos funkcijos  yra 
visuomenei svarbios, o priemonių, skirtų 
apsaugoti ir atkurti miškus, sąnaudos yra 
didesnės nei juos eksploatuojant gaunamas 
pelnas,
- priešgaisrinių juostų išsaugojimą žemės 
ūkio priemonėmis.
2b. 2a dalyje nurodyta pagalba turi apimti 
priemonių faktines sąnaudas; ji yra 
teikiama su sąlyga, kad aptariami miškai 
atlieka savo ekologines ir apsaugos 
funkcijas darnumo pagrindais, kad 
taikomos priemonės yra nustatytos 
sutartyje, taip pat nurodytos sąnaudos.

Or. es

Pagrindimas

Fire-prevention measures are extremely important as a means of preserving Europe’s 
forested areas, which are constantly shrinking. Farmers have a key role to play in preventing 
forest fires, for which reason the aid provided for in Regulation 1257/99 should not only be 
safeguarded - it should also be clarified in order to enable the actual cost of preventive 
measures to be covered.
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Pakeitimą pateikė Gerardo Galeote Quecedo

Pakeitimas 72
45 straipsnio 2c dalis (nauja)

Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija turi pateikti 
strategines gaires dėl šiame reglamente 
nurodytų apsaugos nuo gaisro priemonių ir 
kartu dėl prevencinių priemonių, kurias 
įgyvendino Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamentas Nr. (…) dėl aplinkos 
finansinių priemonių (LIFE+), 
įgyvendinimo. Valstybės narės turi priimti 
ar atitinkamai pritaikyti nacionalines ir 
(arba) regionines programas 
atsižvelgdamos į tai, kad priešgaisrinės 
priemonės būtų tinkamiausiai nustatytos.

Or. es

Pagrindimas

Various common fire-prevention objectives should be established in order to optimise efforts 
to combat forest fires, in view of the fact that such fires often affect more than one country. 
National and/or regional programmes should be drawn up and existing ones (which in 
certain cases are obsolete) should be updated, and the various Community regulations in 
which fire-prevention measures are laid down should be clearly coordinated.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 73
47 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės turi nustatyti sritis, 
kurioms taikomi 34 straipsnio a punkto i, ii 
ir iii papunkčiuose, taip pat šio straipsnio b 
punkto i, iii, iv ir vi papunkčiuose nurodyti 
mokėjimai, atsižvelgdamos į šio straipsnio 2, 
3, 4 ir 5 dalies nuostatas.

1. Valstybės narės, remdamosi savo 
institucine struktūra, turi nustatyti sritis, 
kurioms taikomi 34 straipsnio a punkto i, ii 
ir iii papunkčiuose, taip pat šio straipsnio b 
punkto i, iii, iv ir vi papunkčiuose nurodyti 
mokėjimai, atsižvelgdamos į šio straipsnio 2, 
3, 4 ir 5 dalies nuostatas. 

Or. en

Pagrindimas

The regulation should take into account the subsidiarity principle and the fact  that in some 
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Member States the competence on rural development is devolved and does not reside 
exclusively  in the central government.

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 74
47 straipsnio 3 dalies b punktas

b) paveikta specifinių kliūčių, kur žemės 
valdymas turi būti tęsiamas dėl aplinkos 
išsaugojimo ir gerinimo, kraštovaizdžio 
priežiūros, turistų lankomiausių vietų
išsaugojimo arba dėl pakrantės išsaugojimo.

b) paveikta specifinių kliūčių (ypač kilusių 
dėl žmogaus veiklos, pvz., mažas gyventojų 
tankis), kur žemės valdymas turi būti 
tęsiamas dėl aplinkos išsaugojimo ir 
gerinimo, kraštovaizdžio priežiūros, turistų 
lankomiausių vietų išsaugojimo arba dėl 
pakrantės išsaugojimo.

Or. fr

Pagrindimas

One of the major handicaps suffered by rural areas is their low population density, which acts 
as a brake (one which is to all intents and purposes structural in nature) on any social, 
economic or land-related development and on the renewal of assets.

Pakeitimą pateikė Carlos José Iturgaiz Angulo

Pakeitimas 75
47 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

ba) smarkiai sumažėjusio gyventojų 
skaičiaus vietose arba tokiose, kur 
populiacija labiausiai priklauso nuo žemės 
ūkio ir kurios greitėjantis nykimas gresia 
tos vietos gyvybingumui ir  kelia 
dykumėjimo riziką.

Or. es

Pagrindimas

The rural-development policy must continue contributing to the economic viability of severely 
depopulated regions. The definition of a ‘disadvantaged area’ must encompass such regions 
in order to prevent their economic situation from worsening. Depopulation also brings along 
the problem of desertification as a result of a deterioration in plant cover.
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Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 76
49 straipsnio a punkto i papunktis 

i) ne žemės ūkio veiklų įvairinimas. i) ne žemės ūkio veiklų, įskaitant ūkines 
veiklas, įvairinimas 

Or. en

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 77
49 straipsnio a punkto ii papunktis

ii) mikro įmonių kūrimo ir plėtros rėmimas, 
atsižvelgiant į verslumo skatinimą ir 
ekonominės struktūros plėtrą,

ii) mikro įmonių, įskaitant šeimos įmones, 
kūrimo ir plėtros rėmimas, atsižvelgiant į 
verslumo skatinimą ir ekonominės struktūros 
plėtrą, 

Or. el

Pagrindimas

The definition of enterprises as 'micro' may vary from country to country. Since the family can 
operate as an important nucleus for development, we should protect it by including it in the 
'micro' category of enterprises. 
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 78
49 straipsnio a punkto ii papunktis 

ii) mikro įmonių kūrimo ir plėtros rėmimas, 
atsižvelgiant į verslumo skatinimą ir 
ekonominės struktūros plėtrą, 

ii) mikro ir mažų įmonių kūrimo ir plėtros
rėmimas, atsižvelgiant į verslumo skatinimą 
ir ekonominės struktūros plėtrą,

Or. de

Pagrindimas

Micro-enterprises is too narrow a definition and excessively restricts the scope for support. 
Including small enterprises would allow support to be given to enterprises with up to 49 
workers. In rural areas, an enterprise of that nature is considered to be a medium-sized 
employer and may be instrumental in stimulating the local and regional economy.

The Commission is working together with players within the tourist industry towards an 
Agenda 21 for sustainable tourism. For the sake of consistency, therefore, it should be made 
clear that EU funding will only be used to support sustainable tourism projects.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 79
49 straipsnio a punkto iii papunktis

iii) turizmo veiklų skatinimas, iii) darniųjų turizmo veiklų skatinimas,

Or. de

Pagrindimas

Micro-enterprises is too narrow a definition and excessively restricts the scope for support. 
Including small enterprises would allow support to be given to enterprises with up to 49 
workers. In rural areas, an enterprise of that nature is considered to be a medium-sized 
employer and may be instrumental in stimulating the local and regional economy.

The Commission is working together with players within the tourist industry towards an 
Agenda 21 for sustainable tourism. For the sake of consistency, therefore, it should be made 
clear that EU funding will only be used to support sustainable tourism projects.
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 80
49 straipsnio a punkto ii papunktis

ii) mikro įmonių kūrimo ir plėtros rėmimas, 
atsižvelgiant į verslumo skatinimą ir 
ekonominės struktūros plėtrą,  

ii) mikro įmonių kūrimo, perėmimo ir 
plėtros rėmimas, atsižvelgiant į verslumo 
skatinimą ir ekonominės struktūros plėtrą,  

Or. fr

Pagrindimas

The promotion of entrepreneurship and the strengthening of the economic fabric in rural 
areas must also involve the takeover of existing micro-enterprises which are left abandoned 
when the person running them stops work or retires. The difficulties associated with the 
takeover of businesses cause breakdowns in the supply of goods and services which are often 
detrimental to the population as a whole.

Pakeitimą pateikė Elspeth Attwooll

Pakeitimas 81
49 straipsnio b punkto i papunktis

i) ūkiui ir kaimo gyventojams būtiniausios 
paslaugos,

i) ūkiui ir kaimo gyventojams būtiniausios 
paslaugos, įskaitant kaimo transportą ir 
infrastruktūrą, būtent kelius, gelbėjimo 
jūrose infrastruktūrą, vandens tiekimą, 
atliekų išmetimą ir energijos tiekimą, 
kurios turi būti skatinamos,

Or. en

Pagrindimas

Rural transport in sparsely populated areas, including on lifeline ferry routes between islands 
and the mainland, is an essential service and has to be subsidised within any rural 
development programme.  Without competitive infrastructure there cannot be balanced 
regional and rural development

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 82
49 straipsnio d punktas 
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d) Įgūdžių įgijimas ir atkūrimo priemonė, 
atsižvelgiant į vietinės plėtros strategijos 
ruošimą ir įgyvendinimą.

d) Įgūdžių įgijimas, atkūrimo ir  
organizacinė priemonė, skirtos remti šio 
straipsnio a ir b punktuose nurodytas 
veiklas, atsižvelgiant į vietinės plėtros 
strategijos ruošimą ir įgyvendinimą.

Or. el

Pagrindimas

Promotion of the activities which are typical of the rural economy and which enhance the 
quality of life in rural areas helps to spread an awareness of best practices, produces profits 
from tourism and rewards those who have engaged in such activities.

Pakeitimą pateikė Lambert van Nistelrooij

Pakeitimas 83
50 straipsnio 1 punktas

49 straipsnio a punkto i papunktyje nurodyti 
pagalbos naudos gavėjai gali būti ūkininkas, 
jo ar jos sutuoktinis arba vienas iš jų vaikų. 

49 straipsnio a punkto i papunktyje nurodyti 
pagalbos naudos gavėjai gali būti privatus 
žemės savininkas, ūkininkas, jo ar jos 
sutuoktinis arba vienas iš jų vaikų. 

Or. en

Pagrindimas

The tendency towards more flexible usage of agricultural land and more diversity in the rural 
economy means that not only farmers but as well private landowners should have the right for 
aid beneficiary
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 84
51 straipsnis

Verslo kūrimo ir plėtros rėmimas Verslo kūrimo, perėmimo ir plėtros rėmimas 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 85
54 straipsnis

49 straipsnio b punkto i papunktyje 
nurodytas rėmimas apima pagrindinių 
paslaugų kaimui ar kaimų grupėms 
sudarymą ir susijusią mažos apimties 
infrastruktūrą.

49 straipsnio b punkto i papunktyje 
nurodytas rėmimas apima pagrindinių 
paslaugų kaimui ar kaimų grupėms 
sudarymą ir susijusią mažos apimties 
infrastruktūrą. Atsižvelgiant į vietos, vietinių 
gyventojų ir tų, kurie yra aktyvūs 
socialinėje ekonominėje veikloje, poreikius,  
rėmimas gali pasireikšti globos mažiems 
vaikams ir vyresniems asmenims teikimu, 
subsidijuotu aprūpinimu nuomojamais 
būstais,  kultūros centrų steigimu ir viešojo 
transporto bei infrastruktūros gerinimu. 

Or. fr

Pagrindimas

Accessibility  and the supply of essential services to the local population and to those active in 
the socio-economic sphere are factors which make rural areas more attractive.
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Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 86
58 straipsnis

Vietinės plėtros strategijos

49 straipsnyje išvardytos priemonės 
pirmiausia įgyvendinamos taikant vietinės 
plėtros strategijas.

Vietinės plėtros strategijos 

49 straipsnyje išvardytos priemonės 
pirmiausia įgyvendinamos taikant vietinės 
plėtros strategijas, aktyviai įtraukiant vietos 
valdžios institucijas į visus etapus..

Or. el

Pagrindimas

The draftswoman's comment on the amendment she has tabled to this paragraph that 
'ensuring active involvement of local authorities in the EAFRD will provide for a more 
comprehensive and coherent approach to the development of many rural areas' is absolutely 
correct but, because the local authorities are very familiar with the problems, the particular 
characteristics and the advantages of their areas, it is important that their ideas and 
knowledge are also taken into account at the planning stage.

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 87
60 straipsnio a punktas 

a) vieta paremtos programos, skirtos aiškiai 
apibrėžtoms subregioninėms kaimo 
teritorijoms; 

a) vieta paremtos programos, skirtos aiškiai 
apibrėžtoms ir atitinkamoms 
subregioninėms kaimo teritorijoms; 

Or. fr

Pagrindimas

The land-based approach to rural development must be taken further and must enable proper 
land-based development projects to be set up. The appropriateness of the action area must 
therefore be demonstrated in terms of common interests and territorial cohesion.

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 88
61 straipsnio 1 dalies b punktas
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b) jie turi susidėti arba iš grupės, 
atitinkančios LEADER II ar LEADER+ 
iniciatyvas, arba atitikti LEADER požiūrį, 
arba iš naujos grupės, atstovaujančios įvairių 
vietos socialinių ir ekonominių sektorių 
partnerius aptariamoje teritorijoje. Priimant 
sprendimą ekonominiai ir socialiniai 
partneriai, įskaitant žemės ūkio asociacijas, 
kaimo moteris, jaunimą ir asociacijas, turi 
sudaryti mažiausiai 50 proc. vietos 
bendrijos; 

b) jie turi susidėti arba iš grupės, 
atitinkančios LEADER II ar LEADER+ 
iniciatyvas, arba atitikti LEADER požiūrį, 
arba, jei nėra tokių grupių, iš naujos grupės, 
atstovaujančios įvairių vietos socialinių ir 
ekonominių sektorių partnerius aptariamoje 
teritorijoje; tokiu atveju nauja grupė turi 
naudotis vietos grupių patirtimi, kurios 
įgyvendino LEADER II ir LEADER+ 
iniciatyvas. Priimant sprendimą 
ekonominiai ir socialiniai partneriai, 
įskaitant žemės ūkio asociacijas, kaimo 
moteris, jaunimą ir asociacijas, turi sudaryti 
mažiausiai 50 proc. vietos bendrijos; 

Or. el

Pagrindimas

It is essential to make use of the experience gained at local group level if the new 
programmes are to be successful.

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 89
69 straipsnio 1 dalis 

Nacionalinis kaimo tinklas Organizacijų nacionalinis tinklas kaimui ir 
kaimo vietovėms 

1. Kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį kaimo tinklą, jungiantį visas prie 
kaimo plėtros prisidedančias organizacijas ir 
administracijas. 

1. Kiekviena valstybė narė nedelsdama
sukuria nacionalinį kaimo tinklą, jungiantį 
visas prie kaimo plėtros prisidedančias 
organizacijas ir administracijas,
atstovaujančias kiek įmanoma daugiau 
žmonių. 

Or. el

Pagrindimas

Since the term 'rural' should not be interpreted restrictively as 'agricultural', it should be 
made clear that the reference is to several organisations in the broader 'rural' sector. The 
number of organisations and administrations involved in rural development in each country 
may be very large, which may mean there is a risk of ineffective communication. It might be 
more effective, therefore, if the parties concerned were to designate certain organisations and 
administrations to represent them and thus improve on the further organisation of 
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information.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 90
70 straipsnio 1 dalis 

b) buvęs vykdymas ir išbraukta

Or. en

Pagrindimas

The resources should be distributed on the basis of particular situation and need rather than 
past performance

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 91
71 straipsnio 3 dalies pirmos dalies ba punktas (naujas) 

ba) 85 proc. remtinų viešųjų išlaidų 
nuošaliuose regionuose ir Egėjo jūros 
mažose salose.

Or. pt

Pagrindimas

The fund contribution rates in the outermost regions must remain unchanged.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 92
71 straipsnio 3 dalies antros dalies ba punktas (naujas)

ba) 85 proc. remtinų viešųjų išlaidų 
nuošaliuose regionuose ir Egėjo jūros 
mažose salose. 

Or. pt
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Pagrindimas

The Fund contribution rates in the outermost regions must remain unchanged.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 93
71 straipsnio 4 dalis

4. Nepaisant 3 dalyje nustatytos 
aukščiausios ribos, Fondo įnašas gali būti 
padidintas iki penkių procentų dėl 
nuošaliausių regionų ir Egėjo jūros 
mažesnių salų programų. 

išbraukta

Or. pt

Pagrindimas

Consistency with Amendments 90 and 91.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 94
72 straipsnio 3a dalis

a) PVM, a) grąžintinas PVM,

Or. pt

Pagrindimas

Non-recoverable VAT must remain eligible.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 95
72 straipsnio 3c dalis

c) žemės pirkimas, kuri kainuoja daugiau nei 
10 proc. visų remtinų operacijų išlaidų.

c) žemės pirkimas, kuri kainuoja daugiau nei 
10 proc. visų remtinų operacijų išlaidų, 
išskyrus esant aplinkos apsaugos 
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operacijoms, ir nebent Komisijos 
patvirtintose programose nurodyti didesni 
procentų dydžiai.

Or. pt

Pagrindimas

The current conditions governing land-purchase eligibility must remain unchanged.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 96
76 straipsnio įvadinė dalis ir a punktas

Kiekvienai kaimo plėtros programai valstybė 
narė nustato:

Kiekvienai kaimo plėtros programai valstybė 
narė, atsižvelgdama į savo institucinę 
struktūrą, nustato: 

a) programos valdymo instituciją, kuri gali 
būti viešasis arba privatusis nacionalinis, 
regioninis arba vietos organas, nustatytas 
valstybės narės, arba pati valstybė narė, kai 
ji vykdo šią užduotį; 

a) programos valdymo instituciją, kuri gali 
būti viešasis arba privatusis nacionalinis, 
regioninis arba vietos organas, nustatytas 
valstybės narės pagal jos institucinę 
struktūrą, arba pati valstybė narė, kai ji 
vykdo šią užduotį; 

Or. en

Pagrindimas

The regulation should take into account the subsidiarity principle and the fact that in some 
Member States the competence on rural development is devolved and does not reside 
exclusively  in the central government.

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 97
77 straipsnio 1 dalies a punktas

a) užtikrina, kad operacijos finansavimui 
būtų atrinktos pagal kaimo plėtros programai 
taikomus kriterijus ir kad jos atitiktų 
galiojančias Bendrijos ir nacionalines 
taisykles bei Bendrijos politikos sritis per 
visą jų įgyvendinimo laikotarpį; 

a) užtikrina, kad operacijos finansavimui 
būtų atrinktos pagal kaimo plėtros programai 
taikomus kriterijus ir kad jos atitiktų 
galiojančias Bendrijos ir nacionalines 
taisykles bei Bendrijos politikos sritis per 
visą jų įgyvendinimo laikotarpį; šios 
taikomos Bendrijos ir nacionalinės 
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taisyklės neturi būti pernelyg griežtos arba 
atimančios daug laiko, jos turi būti 
lanksčios, bet tuo pačiu neprieštarauti ES 
politikos bendroms gairėms; 

Or. el

Pagrindimas

As the draftswoman points out, worthwhile projects can be inhibited by a lack of flexibility but 
they may also be inhibited by time-consuming statutory procedures, which should be avoided.

Pakeitimą pateikė Stavros Arnaoutakis

Pakeitimas 98
80 straipsnio 2 dalies a punktas

a) turi informuoti galimus naudos gavėjus, 
profesines organizacijas, ekonomikos ir 
socialinius partnerius, įstaigas, kurios remia 
lyčių lygybę, ir susijusias nevyriausybines 
organizacijas apie programos siūlomas 
galimybes ir taisykles dėl programos 
finansavimo prieinamumo; 

a) turi informuoti vietos valdžios institucijas, 
galimus naudos gavėjus, profesines 
organizacijas, ekonomikos ir socialinius 
partnerius, įstaigas, kurios remia lyčių 
lygybę, ir susijusias nevyriausybines 
organizacijas apie programos siūlomas 
galimybes ir taisykles dėl programos 
finansavimo prieinamumo; 

Or. el

Pagrindimas

Informing the local authorities from the outset will facilitate providing the other groups 
referred to in this paragraph with information.

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 99
82 straipsnio c punktas

c) turi tikrinti įgyvendinimo rezultatus, ypač 
tai, kaip siekiama kiekvienai prioritetinei 
sričiai ir nuolatiniams vertinimams nustatytų 
tikslų;  

c) turi tikrinti įgyvendinimo rezultatus, ypač 
tai, kaip siekiama kiekvienai prioritetinei 
sričiai ir nuolatiniams vertinimams nustatytų 
tikslų, įskaitant fondo įmokas, skirtas 
socialinei integracijai ir 
nediskriminavimui.  
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Or. en

Pagrindimas

To ensure that this over-arching Community policy is reflected in evaluation.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans, Elisabeth Schroedter

Pakeitimas 100
86 straipsnis

Metinė progreso ataskaita Dvimetė progreso ataskaita
1. Pirmą kartą 2008 m. ir iki birželio 30 d. 
kiekvienais metais valdymo institucija turi 
nusiųsti Komisijai metinę progreso ataskaitą 
dėl programos įgyvendinimo. Valdymo 
institucija turi nusiųsti Komisijai paskutinę 
progreso ataskaitą dėl programos 
įgyvendinimo vėliausiai iki 2016 m. birželio 
30 d. 

1. Pirmą kartą 2008 m. ir iki birželio 30 d. 
kas dveji metai valdymo institucija turi 
nusiųsti Komisijai dvimetę progreso 
ataskaitą dėl programos įgyvendinimo. 
Valdymo institucija turi nusiųsti Komisijai 
paskutinę progreso ataskaitą dėl programos 
įgyvendinimo vėliausiai iki 2016 m. birželio 
30 d. 

2. Kiekvieną metinę progreso ataskaitą turi 
sudaryti šie elementai:

2. Kiekvieną dvimetę progreso ataskaitą turi 
sudaryti šie elementai: 

Or. en

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 101
87 straipsnio 1 dalis

Metinis programų patikrinimas Dvimetis programų patikrinimas
1. Kiekvienais metais, remdamosi metine 
progreso ataskaita, Komisija ir valdymo 
institucija turi tikrinti pagal tvarką, nustatytą 
susitarimu tarp valstybės narės ir valdymo 
institucijos, ankstesniųjų metų pagrindinius 
rezultatus. 

1. Kas dveji metai, remdamosi dvimete
progreso ataskaita, Komisija ir valdymo 
institucija turi tikrinti pagal tvarką, nustatytą 
susitarimu tarp valstybės narės ir valdymo 
institucijos, ankstesniųjų metų pagrindinius 
rezultatus. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 102
92 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) stengiamasi bendradarbiauti ir keistis 
patirtimi; 

Or. fr

Pagrindimas

Cooperation and an innovative approach are major aspects of the Leader scheme, for which 
reason they must be taken into account in any performance assessment.

Pakeitimą pateikė Bernadette Bourzai

Pakeitimas 103
92 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) sugebėjimas atnaujinti;

Or. fr

Pagrindimas

Cooperation and an innovative approach are major aspects of the Leader scheme, for which 
reason they must be taken into account in any performance assessment.

Pakeitimą pateikė Bairbre de Brún

Pakeitimas 104
92 straipsnio 2 dalies ea punktas (naujas)

ea)  įnašas socialinei integracijai

Or. en

Pagrindimas

The need for the allocation of the Community reserve to take account of the progress of the 
funds in promoting social inclusion
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 105
1 priedo 26 straipsnio 3 dalis

Pagalbos intensyvumas dėl miškų 
ekonominės vertės gerinimo

Pagalbos intensyvumas dėl miškų 
ekonominės vertės gerinimo 

• 50 proc. remtinos 34 straipsnio a punkto i, 
ii ir iii papunkčiuose nurodytos investicijos 
dydžio 

• 90 proc. remtinos 34 straipsnio a punkto i, ii 
ir iii papunkčiuose nurodytos investicijos 
dydžio 

• 40 proc. remtinos investicijos kitose 
srityse dydžio

• 80 proc. remtinos investicijos kitose 
srityse dydžio

• 75 proc. remtinos investicijos 
nuošaliausiuose regionuose dydžio

• 100 proc. remtinos investicijos 
nuošaliausiuose regionuose dydžio (34 
straipsnio a punkto ia papunktyje 
nurodytose srityse)

Or. pt

Pagrindimas

The current levels of support must be kept up.

Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 106
I priedo 27 straipsnio 3 dalis

65 proc. remtinos investicijos 
nuošaliausiuose regionuose ir Egėjo salose 
dydžio 

65 proc. remtinos investicijos 
nuošaliausiuose regionuose ir Egėjo salose 
dydžio 

75 proc. remtinos investicijos MVĮ, 
esančioms nuošaliausiuose regionuose, 
kurios perdirba žemės ūkio produktus ir 
jais prekiauja, kurie dažniausiai yra 
vietinės gamybos ir priklauso KPP 
nustatytiems sektoriams

Or. pt

Pagrindimas

The levels of support applicable to the outermost regions must remain unchanged.
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 107
I priedo 35 straipsnio 3 dalis

• Mažiausias mokėjimas dėl kliūčių – 25 € 
už NŽP hektarą

• Mažiausias mokėjimas dėl kliūčių – 25 € 
už NŽP hektarą 

• Didžiausias mokėjimas dėl gamtinių 
kliūčių – 250 €už NŽP hektarą

• Didžiausias mokėjimas dėl kliūčių – 250 
€už NŽP hektarą

• Didžiausias mokėjimas sritims, kuriose 
yra kitokių kliūčių – 150€ už NPŽ 
hektarą

Or. pt

Pagrindimas

The maximum payment amount should not vary from one area to another.
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Pakeitimą pateikė Emanuel Jardim Fernandes

Pakeitimas 108
I priedo 40 straipsnio 4 dalis, 41 straipsnio 4 dalis ir 42 straipsnio 3 dalis

Pagalbos intensyvumas dėl steigimosi 
sąnaudų

Pagalbos intensyvumas dėl steigimosi 
sąnaudų 

• 50 proc. remtinų sąnaudų 34 straipsnio a 
punkto i, ii, ir iii papunkčiuose 
nurodytuose srityse dydžio

• 90 proc. remtinų sąnaudų 34 straipsnio a 
punkto i, ii, ir iii papunkčiuose 
nurodytuose srityse dydžio

• 40 proc. remtinų sąnaudų kitose srityse 
dydžio

• 80 proc. remtinų sąnaudų kitose srityse 
dydžio

• 75 proc. remtinų sąnaudų nuošaliausiuose 
regionuose dydžio

• 100 proc. remtinų sąnaudų 
nuošaliausiuose regionuose dydžio (34 
straipsnio a punkto ia papunktyje 
nurodytose srityse)

Or. pt

Pagrindimas

The current levels of support should remain unchanged.
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