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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinės 
drausmės nuo 2021 finansinių metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 
ir dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp ramsčių 2020 kalendoriniais metais iš dalies 
keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013
 (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2019)0580),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-
0163/2019),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

– atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 25 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą 
pritarti Europos Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 
straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto laišką,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A9-0042/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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BIUDŽETO KOMITETO LAIŠKAS

Norbert Lins
Pirmininkas
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl finansinės drausmės nuo 2021 finansinių metų ir Reglamento (ES) 
Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su lanksčiu lėšų pervedimu tarp ramsčių 2020 
kalendoriniais metais  (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))

Gerb. Pirmininke,

Žemės ūkio ir kaimo plėtros (AGRI) komitetas rengia pranešimą dėl Komisijos pasiūlymo dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl finansinės drausmės nuo 2021 finansinių 
metų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 ir dėl lankstaus lėšų pervedimo tarp 
ramsčių 2020 m. iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013. 

Biudžeto komitetas nusprendė pateikti laiško forma išdėstytą nuomonę: 

A. kadangi 2018 m. gegužės–birželio mėn. Komisija, atsižvelgdama į kitą – 2021–2027 m. – 
daugiametę finansinę programą (DFP) ir naujus reglamentus dėl reformuoto Europos žemės 
ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), pateikė 
su biudžetu ir sektoriniais teisės aktais susijusių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų 
aktų rinkinį;

B. kadangi perėjimo prie kitos kartos išlaidų programų ir paramos sistemų 2021–2027 m. 
finansinio programavimo laikotarpiu sėkmę lems tai, ar bus laiku priimti visa apimantys DFP 
teisės aktai ir pagrindiniai aktai dėl reformuotų finansavimo priemonių;

C. kadangi Tarybos ir Europos Parlamento teisėkūros derybose buvo padaryta didelė pažanga 
daugumos sektorinių teisės aktų klausimais; tačiau vykstant deryboms dėl reformuotos bendros 
žemės ūkio politikos buvo didelių procedūrinių vėlavimų;

D. kadangi atrodo, kad Taryba labai lėtai vykdo procedūrą, kuria siekiama sudaryti susitarimą 
dėl kitos DFP finansinio paketo; 

E. kadangi dėl vėlavimo vykdyti teisėkūros procesą ir teisinio netikrumo neturėtų nukentėti 
atitinkamą politiką įgyvendinantys ir esmines programas vykdantys ES lėšų gavėjai ir galutiniai 
paramos gavėjai;

F. kadangi net iki 2021 m. sausio 1 d. šalia galiojančio teisinio pagrindo reikia parengti daug 
operatyvinių ir strateginių planų, kad būtų galima pradėti įgyvendinti naują politiką; 

G. kadangi, esant tokioms aplinkybėms, Europos Parlamentas 2019 m. spalio 10 d. priėmė 
rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas 
pateisinti piliečių lūkesčius“, kurioje raginama nustatyti ES programų paramos gavėjų apsaugos 
priemones ir Komisija primygtinai raginama pradėti rengti DFP atsarginių priemonių planą, 
siekiant užtikrinti finansavimo tęstinumą, jei būtų būtina pratęsti dabartinę DFP; 
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I. kadangi valstybėms narėms, pageidaujančioms pasinaudoti lankstaus lėšų pervedimo tarp 
bendros žemės ūkio politikos ramsčių sąlyga, būtina žinoti, ar 2021 metams bus skirta EŽŪFKP 
dotacijų, kad valstybės narės galėtų iki 2019 m. gruodžio mėn. pabaigos pranešti procentinę 
perkeliamą kaimo plėtros paketų tiesioginių išmokų dalį;

J. kadangi išlaidoms pagal EŽŪGF nurodytais finansiniais metais taikomos su rinka susijusių 
išlaidų ir tiesioginių išmokų viršutinės ribos, kaip nustatyta pagal DFP; kadangi reikia pakeisti 
nuorodą į DFP reglamentą, susijusią su finansinės drausmės mechanizmo koregavimo 
koeficientu, kad ji galiotų po 2020 m.;

pripažindamas, kad vykdant teisines procedūras yra vėluojama, ir siekdamas užtikrinti patikimą 
perėjimą iš vieno finansinės programos laikotarpio į kitą, taip pat suvokdamas valstybėms 
narėms ir galutiniams paramos gavėjams dėl teisinio netikrumo kylančią riziką, Biudžeto 
komitetas:

1. remia lankstaus lėšų pervedimo reglamento tikslus ir ragina jį greitai priimti, kad būtų galima 
pakeisti reikalingas teisės aktų nuostatas;  

2. prašo skaidriai ir laiku pranešti apie atitinkamus BŽŪP teisinio pagrindo pokyčius, turinčius 
įtakos metinėms 2020 m. ir vėlesnių metų biudžetų procedūroms;

3. tikisi, kad šios lankstaus lėšų pervedimo priemonės nepadarys poveikio ir nelems papildomo 
vėlavimo sektorių teisėkūros procese, kuriuo siekiama reformuoti bendrą žemės ūkio politiką. 

Pagarbiai

Johan Van Overtveldt
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ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Finansinės drausmės nuo 2021 finansinių metų ir Reglamentas (ES) Nr. 
1307/2013, kiek tai susiję su lanksčiu lėšų pervedimu tarp ramsčių 2020 
kalendoriniais metais

Nuorodos COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD)
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