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Pakeitimas 911
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų 
būti skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų 
dydžio. Šie nacionaliniai asignavimai 
turėtų atitikti tolesnius pokyčius 
laipsniškai didinant asignavimus toms 
valstybėms narėms, kuriose paramos už 
hektarą dydis yra mažiausias, iki bus 
panaikinta 50 % likusio skirtumo iki 90 % 
Sąjungos vidurkio. Siekiant atsižvelgti į 
išmokų mažinimo mechanizmą ir jį 
taikant gautų lėšų panaudojimą valstybėje 
narėje, reikėtų leisti, kad bendri 
preliminarūs finansiniai asignavimai per 
metus pagal valstybės narės BŽŪP 
strateginį planą galėtų būti didesni už 
nacionalinį asignavimą;

(48) itin svarbu pažymėti, kad 2021–
2027 m. DFP laikotarpiu turi būti visiškai 
užbaigtas konvergencijos procesas 
siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją 
tarp valstybių narių ir lygybės principų 
taikymą ES mastu ir kad turi būti 
visapusiškai įgyvendintas 2002 m. spalio 
24–25 d. Tarybai pirmininkaujančios
valstybės narės išvadose pateikiamas 
Europos Vadovų Tarybos sprendimas;

Or. en

Pakeitimas 912
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 

(48) EŽŪGF neturėtų remti veiklos, 
kuri pakenktų aplinkai arba kuri 
neatitinka su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, derančių su tvaraus žemės ūkio 
valdymo principais. parama tiesioginėms 
išmokoms pagal BŽŪP strateginius planus 
turėtų būti skiriama neviršijant šiuo 
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kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % likusio 
skirtumo iki 90 % Sąjungos vidurkio. 
Siekiant atsižvelgti į išmokų mažinimo 
mechanizmą ir jį taikant gautų lėšų 
panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

reglamentu nustatytų nacionalinių 
asignavimų dydžio. Šie nacionaliniai 
asignavimai turėtų atitikti tolesnius 
pokyčius laipsniškai didinant asignavimus 
toms valstybėms narėms, kuriose paramos 
už hektarą dydis yra mažiausias, iki bus 
panaikinta 50 % likusio skirtumo iki 90 % 
Sąjungos vidurkio. Siekiant atsižvelgti į 
išmokų mažinimo mechanizmą ir jį taikant 
gautų lėšų panaudojimą valstybėje narėje, 
reikėtų leisti, kad bendri preliminarūs 
finansiniai asignavimai per metus pagal 
valstybės narės BŽŪP strateginį planą 
galėtų būti didesni už nacionalinį 
asignavimą;

Or. en

Pakeitimas 913
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų 
atitikti tolesnius pokyčius laipsniškai 
didinant asignavimus toms valstybėms 
narėms, kuriose paramos už hektarą dydis 
yra mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Siekiant atsižvelgti į išmokų mažinimo 
mechanizmą ir jį taikant gautų lėšų 
panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduria BŽŪP, nebūtina paminėti išorės konvergencijos.

Pakeitimas 914
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius, pagal kuriuos 
asignavimų lygis būtų suderintas su 
Sąjungos vidurkiu. 2024 m. bus pasiekta 
visiška tiesioginių išmokų išorės 
konvergencija. Tiesioginių išmokų 
konvergencija suteiks galimybę visoms 
valstybėms narėms ne vėliau kaip iki 2024 
m. gauti tiesiogines išmokas už hektarą, 
lygias Sąjungos vidurkiui [xxx EUR/ha]. 
Siekiant atsižvelgti į išmokų mažinimo 
mechanizmą ir jį taikant gautų lėšų 
panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

Or. pl

Pagrindimas

BŽŪP turi užtikrinti vienodas sąlygas ES ūkininkams ES bendrojoje žemės ūkio rinkoje. Po 20 
metų turi būti galutinai baigtas valstybių narių tiesioginių išmokų suvienodinimo procesas, 
t. y. turėtų būti įvesta visiška tiesioginių išmokų konvergencija.

Pakeitimas 915
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
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48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus valstybėms narėms iki šių 
asignavimų dydis pasieks Sąjungos 
vidurkį. Iki 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos laikotarpio 
pabaigos paramos už hektarą skirtumas 
turėtų būti visiškai panaikintas, o 
paramos už hektarą lygis visose valstybėse 
narėse turėtų būti vienodas vėliausiai iki 
2027 m. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

Or. pl

Pakeitimas 916
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus valstybėms narėms iki šių 
asignavimų dydis pasieks Sąjungos 
vidurkį. Iki 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos laikotarpio 
pabaigos paramos už hektarą skirtumas 
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mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

turėtų būti visiškai panaikintas, o 
paramos už hektarą lygis visose valstybėse 
narėse turėtų būti vienodas vėliausiai iki 
2027 m. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

Or. pl

Pakeitimas 917
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų 
atitikti tolesnius pokyčius laipsniškai 
didinant asignavimus toms valstybėms 
narėms, kuriose paramos už hektarą dydis
yra mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, 
reikėtų leisti, kad bendri preliminarūs 
finansiniai asignavimai per metus pagal 
valstybės narės BŽŪP strateginį planą 
galėtų būti didesni už nacionalinį 
asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Valstybėms narėms, kuriose paramos lygis 
vienam hektarui yra mažiausias, skiriamos 
lėšos laipsniškai didinamos, kad 50 % nuo
Sąjungos vidurkio būtų priartėta prie 
100 % Sąjungos vidurkio, suteikiant 
naujų lėšų iš atitinkamai padidintos ES 
biudžeto 2 išlaidų kategorijos. Bendri 
preliminarūs finansiniai asignavimai per 
metus pagal valstybės narės BŽŪP 
strateginį planą galėtų būti didesni už 
nacionalinį asignavimą

Or. en

Pagrindimas

Nepatartina skirti asignavimų tiems ūkininkams, kurių paramos lygis ES yra mažiausias, 
perimant kitiems ES ūkininkams skirtus asignavimus. Atitinkamų valstybių narių poreikis turi 
būti patenkinta šiam tikslui iš ES biudžeto skiriant naujas lėšas. Visiškai negaliu pritarti tam, 
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kad būtų sumažintos išmokos ūkininkams tose valstybėse narėse, kuriose paramos lygis yra 
90–100 % ES vidurkio, nes tai visiškai nebūtų teisinga.

Pakeitimas 918
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikintas likęs 
skirtumas iki 90 % (2025 m.) Sąjungos 
vidurkio, o 2027 m. pabaigoje pasiektas 
vidurkis. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

Or. en

Pakeitimas 919
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
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asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus pasiektas Sąjungos 
vidurkis. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių išmokų konvergencija turi būti užbaigta per kitą finansinį laikotarpį. Komisijos 
siūloma konvergencijos formulė yra tik nepakankamas žingsnis siekiant suvienodinti 
tiesiogines išmokas.

Pakeitimas 920
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikintas likęs
Sąjungos vidurkio skirtumas. Siekiant 
atsižvelgti į išmokų mažinimo mechanizmą 
ir jį taikant gautų lėšų panaudojimą 
valstybėje narėje, reikėtų leisti, kad bendri 
preliminarūs finansiniai asignavimai per 
metus pagal valstybės narės BŽŪP 
strateginį planą galėtų būti didesni už 
nacionalinį asignavimą;

Or. en
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Pakeitimas 921
Daniel Buda, Pavel Svoboda, Pavel Poc, Kateřina Konečná, Michaela Šojdrová, Monika 
Smolková, Vladimír Maňka, Laurenţiu Rebega, Maria Gabriela Zoană, Jaromír 
Kohlíček, Dita Charanzová, Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikinta 50 % 
likusio skirtumo iki 90 % Sąjungos 
vidurkio. Siekiant atsižvelgti į išmokų 
mažinimo mechanizmą ir jį taikant gautų 
lėšų panaudojimą valstybėje narėje, reikėtų 
leisti, kad bendri preliminarūs finansiniai 
asignavimai per metus pagal valstybės 
narės BŽŪP strateginį planą galėtų būti 
didesni už nacionalinį asignavimą;

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų būti 
skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų dydžio. 
Šie nacionaliniai asignavimai turėtų atitikti 
tolesnius pokyčius laipsniškai didinant 
asignavimus toms valstybėms narėms, 
kuriose paramos už hektarą dydis yra 
mažiausias, iki bus panaikintas likęs
Sąjungos vidurkio skirtumas. Siekiant 
atsižvelgti į išmokų mažinimo mechanizmą 
ir jį taikant gautų lėšų panaudojimą 
valstybėje narėje, reikėtų leisti, kad bendri 
preliminarūs finansiniai asignavimai per 
metus pagal valstybės narės BŽŪP 
strateginį planą galėtų būti didesni už 
nacionalinį asignavimą;

Or. en

Pakeitimas 922
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta 
bendra EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 

(49) būtina nustatyta su valstybių narių 
viešosiomis išlaidomis susietas didžiausias
EŽŪFKP paramos įnašo normas. Tos
normos turėtų atspindėti regionų 
ekonominio išsivystymo lygį pagal BVP 
vienam gyventojui, palyginti su ES 27 
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atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti 
konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl
išsivystymo lygio, atokumo ir izoliuotumo, 
turėtų būti nustatyta atitinkama EŽŪFKP 
įnašo norma mažiau išsivysčiusiems 
regionams, SESV 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms;

vidurkiu;

Or. en

Pakeitimas 923
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti 
konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl 
išsivystymo lygio, atokumo ir 
izoliuotumo, turėtų būti nustatyta 
atitinkama EŽŪFKP įnašo norma mažiau 
išsivysčiusiems regionams, SESV 349 
straipsnyje nurodytiems atokiausiems
regionams ir mažosioms Egėjo jūros 
saloms;

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sušvelninti 
konkrečius suvaržymus, kylančius dėl 
išsivystymo lygio, atokiausių regionų, 
nurodytų SESV 349 straipsnyje, ir mažųjų 
Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 229/2013 1 
straipsnio 2 dalyje, atokumo ir 
izoliuotumo, taip pat dėl konkrečių 
trūkumų likusiems salų regionams, šiems
regionams turėtų būti nustatytas didesnis 
EŽŪFKP įnašo lygis;

Or. es

Pakeitimas 924
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti 
konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl 
išsivystymo lygio, atokumo ir izoliuotumo, 
turėtų būti nustatyta atitinkama EŽŪFKP 
įnašo norma mažiau išsivysčiusiems 
regionams, SESV 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms;

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį, be to, turėtų būti įtraukta 
priemonė, kuri valstybėms narėms leistų 
padidinti savo įnašus atsižvelgiant į 
konkrečias aplinkybes, tuo pat metu 
laikantis bendrosios rinkos apribojimų.
Siekiant sumažinti konkrečias kliūtis, 
atsiradusias dėl išsivystymo lygio, atokumo 
ir izoliuotumo, turėtų būti nustatyta 
atitinkama EŽŪFKP įnašo norma mažiau 
išsivysčiusiems regionams, SESV 349 
straipsnyje nurodytiems atokiausiems 
regionams ir mažosioms Egėjo jūros 
saloms;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų turėti galimybę lanksčiai spręsti konkrečias problemas savo valstybėse.

Pakeitimas 925
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti 

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. siekiant 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį, tam tikrų rūšių 
veiksmams turėtų būti nustatomos 
konkrečios įnašų normos. Siekiant 
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konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl 
išsivystymo lygio, atokumo ir izoliuotumo, 
turėtų būti nustatyta atitinkama EŽŪFKP 
įnašo norma mažiau išsivysčiusiems 
regionams, SESV 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms;

sumažinti konkrečias kliūtis, atsiradusias 
dėl išsivystymo lygio, atokumo ir 
izoliuotumo, turėtų būti nustatyta didesnė
EŽŪFKP įnašo norma mažiau 
išsivysčiusiems regionams, SESV 349 
straipsnyje nurodytiems atokiausiems 
regionams ir mažosioms Egėjo jūros 
saloms, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 1 straipsnio 2 dalyje;

Or. en

Pakeitimas 926
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti 
konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl 
išsivystymo lygio, atokumo ir izoliuotumo, 
turėtų būti nustatyta atitinkama EŽŪFKP 
įnašo norma mažiau išsivysčiusiems 
regionams, SESV 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms;

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta bendra 
EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti 
konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl 
išsivystymo lygio, atokumo ir izoliuotumo, 
turėtų būti nustatyta atitinkama EŽŪFKP 
įnašo norma SESV 174 straipsnyje 
nurodytiems mažiau išsivysčiusiems 
regionams, SESV 349 straipsnyje 
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms;

Or. en

Pakeitimas 927
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyti objektyvūs regionų ir vietovių 
suskirstymo į kategorijas dėl paramos iš 
EŽŪFKP kriterijai. Todėl Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų remtis bendra Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003, iš dalies pakeistu 
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 
2016/2066[1], nustatyta regionų 
klasifikavimo sistema. Siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą, visų pirma sprendžiant 
mažiau išsivysčiusių regionų problemas ir 
regioninius skirtumus valstybėje narėje, 
turėtų būti naudojami naujausi 
klasifikatoriai ir duomenys. [1] 2016 m. 
lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas 
(ES) Nr. 2016/2066, kuriuo iš dalies 
keičiami Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. Nr. 1059/2003 dėl 
bendro teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
priedai (OL L 322, 2016 11 29, p. 1-61

Or. en

Pakeitimas 928
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49 a) turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyti objektyvūs regionų ir vietovių 
suskirstymo į kategorijas dėl paramos iš 
EŽŪFKP kriterijai. Todėl Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų remtis bendra Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003, iš dalies pakeistu 
Komisijos reglamentu (ES) 
Nr.2016/20661a, nustatyta regionų 
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klasifikavimo sistema. Siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą, visų pirma sprendžiant 
mažiau išsivysčiusių regionų problemas ir 
regioninius skirtumus tam tikroje 
valstybėje narėje, turėtų būti naudojama 
naujausia klasifikacija ir duomenys.

_________________

1a 2016 m. lapkričio 21 d. Komisijos 
reglamentas (ES) 2016/2066, kuriuo iš 
dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 
dėl bendro teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
priedai (OL L 322, 2016 11 29, p. 1–61);

Or. lt

Pakeitimas 929
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą ir 
sausinimą, kuriomis nepadedama pasiekti 
ar išlaikyti geros susijusio vandens telkinio 
ar telkinių būklės, ir tokių investicijų į 
miško veisimą bei atželdinimą, kurios 
neatitinka klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslų pagal miškotvarkos planus, „Natura 
2000“ teritorijų tvarkymo planus ir teisės 
aktus arba gaires dėl invazinių svetimų 
rūšių. Valstybės narės turėtų užtikrinti 
aktyvų valdžios institucijų vaidmenį 
ekologijos ir miškų gaisrų valdymo srityje, 
imantis bet kokių miško įveisimo ar miško 
atkūrimo veiksmų ir stiprinant minkštųjų 
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prevencinių priemonių ir žemės 
naudojimo valdymo vaidmenį.

Or. en

Pagrindimas

Tvarios miškotvarkos principai praktikoje nieko nereiškia ir nėra susiję su rodiklių rinkiniu. 
Komisija tai netiesiogiai pripažino tuo, kad per techninį posėdį ji negalėjo atsakyti į tai, ką 
šie principai reiškia praktikoje, išskyrus tai, kad jie yra tik gražūs lūkesčiai, kylantys iš visos 
Europos masto gairių. Investicijos privalo turėti aiškias taisykles, kuriomis remdamosi 
kompetentingos nacionalinės institucijos galės dirbti ir vengti ydingų investicijų.

Pakeitimas 930
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

(50) EŽŪFKP turėtų teikti pirmenybę 
investicijų, kurios naudingos tiek 
ekonomikai, tiek aplinkai, paramai, tačiau 
neturėtų būti remiamos investicijos, kurios 
galėtų pakenkti aplinkai. Todėl būtina 
šiame reglamente nustatyti tam tikras 
paramos neskyrimo taisykles, taip pat 
galimybę išsamiau nustatyti šias garantijas 
deleguotaisiais aktais. Visų pirma 
EŽŪFKP neturėtų finansuoti tokių 
investicijų į drėkinimą, kuriomis 
nepadedama pasiekti ar išlaikyti geros 
susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, kaip nurodyta Direktyvoje 
2000/60/EB, dėl su vandens kiekiu 
susijusių priežasčių, išskyrus atvejus, kai 
jos suderinamos su Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje 
nustatytais principais, arba tokių 
investicijų į miško veisimą, kurios 
neatitinka klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslų pagal tvarios miškotvarkos principus.

Or. fr
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Pakeitimas 931
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl šiame reglamente būtina
nustatyti dvigubą taisyklę, kuria remiantis 
visos investicijos į infrastruktūrą žemės 
ūkio valdose turi tuo pat metu 
pademonstruoti teigiamą poveikį aplinkai, 
klimatui ir biologinei įvairovei bei žemės 
ūkio valdos ekonominei padėčiai. Be to, 
keletą konkretesnių paramos neskyrimo 
taisyklių, taip pat galimybė toliau plėtoti 
šias abiejų rūšių garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

Or. en

Pagrindimas

Viešųjų lėšų naudojimas ūkio ekonominei padėčiai gerinti yra menkai pagrįstas, nebent tuo 
pat metu jos darytų teigiamą poveikį aplinkos, klimato ar biologinės įvairovės tikslams, 
išdėstytiems 6 straipsnyje.

Pakeitimas 932
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
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aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus; Be to, EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti investicijų į gyvūnų laikymo 
įrenginių, kuriuose intensyviai auginami 
gyvūnai, statybą, pvz., pagerinti narvai 
vištoms ir paršiavimuisi skirti gardai arba 
gardai paršavedėms.

Or. en

Pakeitimas 933
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, išskyrus investicijas, kuriomis 
siekiama sukurti naujas drėkinimo 
sistemas arba pakeisti senas drėkinimo 
sistemas, naudojant tik vandenį 
taupančias drėkinimo sistemas ir tokių 
investicijų į miško veisimą, kurios 
neatitinka klimato ir aplinkos apsaugos 
tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;
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Or. en

Pagrindimas

Klimato kaita ir nepalankios oro sąlygos, pvz., sausros, daro didelį poveikį (taip pat ir) ES 
ūkininkų produktyvumui, todėl vandens trūkumas yra ir bus didelė problema didžiajai 
daugumai Europos ūkininkų. Todėl visoje Sąjungoje reikia užtikrinti didesnį ir veiksmingesnį 
drėkinimą, o drėkinamų plotų didinimą tvariomis ir vandenį tausojančiomis investicijomis bei 
senų drėkinimo sistemų pakeitimą naujomis, reikia vykdyti vienu metu. Todėl ES parama turi 
būti teikiama visoms investicijoms į drėkinimo sistemas, kuriose naudojama vandens taupymo 
sistema.

Pakeitimas 934
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

(50) EŽŪFKP neturėtų remti veiklos, 
kuri pakenktų aplinkai arba kuri 
neatitinka su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, derančių su tvaraus žemės ūkio 
valdymo principais. Todėl būtina šiame 
reglamente nustatyti tam tikras paramos 
neskyrimo taisykles, taip pat galimybę 
išsamiau nustatyti šias garantijas 
deleguotaisiais aktais. Visų pirma 
EŽŪFKP neturėtų finansuoti tokių 
investicijų į drėkinimą, kuriomis 
nepadedama pasiekti ar išlaikyti geros 
susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

Or. en

Pakeitimas 935
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai arba prieštarautų Paryžiaus 
susitarimui ir darnaus vystymosi tikslams. 
Todėl būtina šiame reglamente nustatyti 
tam tikras paramos neskyrimo taisykles, 
taip pat galimybę išsamiau nustatyti šias 
garantijas deleguotaisiais aktais. Visų 
pirma EŽŪFKP neturėtų finansuoti tokių 
investicijų į drėkinimą, kuriomis 
nepadedama išlaikyti arba padidinti 
derliaus ir pasiekti ar išlaikyti geros 
susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

Or. en

Pakeitimas 936
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai, keltų pavojų žmonių ar gyvūnų 
sveikatai arba negali patenkinti gyvūnų 
gerovės reikalavimų. Todėl būtina šiame 
reglamente nustatyti tam tikras paramos 
neskyrimo taisykles, taip pat galimybę 
išsamiau nustatyti šias garantijas 
deleguotaisiais aktais. Visų pirma 
EŽŪFKP neturėtų finansuoti tokių 
investicijų į drėkinimą, kuriomis 
nepadedama pasiekti ar išlaikyti geros 
susijusio vandens telkinio ar telkinių 
būklės, ir tokių investicijų į miško veisimą, 
kurios neatitinka klimato ir aplinkos 
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apsaugos tikslų pagal tvarios miškotvarkos 
principus;

Or. en

Pagrindimas

EŽŪFKP neturėtų remti netvarių investicijų. Aukšti gyvūnų gerovės standartai ir gyvūnų bei 
žmonių sveikatos apsauga yra esminė darnaus vystymosi dalis.

Pakeitimas 937
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti ar išlaikyti 
geros susijusio vandens telkinio ar 
telkinių būklės, ir tokių investicijų į miško 
veisimą, kurios neatitinka klimato ir 
aplinkos apsaugos tikslų pagal tvarios 
miškotvarkos principus;

(50) EŽŪFKP neturėtų teikti paramos 
tokioms investicijoms, kurios pakenktų 
aplinkai. Todėl būtina šiame reglamente 
nustatyti tam tikras paramos neskyrimo 
taisykles, taip pat galimybę išsamiau 
nustatyti šias garantijas deleguotaisiais 
aktais. Visų pirma EŽŪFKP neturėtų 
finansuoti tokių investicijų į drėkinimą, 
kuriomis nepadedama pasiekti Vandens 
pagrindų direktyvos tikslų (Direktyva Nr. 
2000/60/EB) ir tokių investicijų į miško 
veisimą, kurios neatitinka klimato ir 
aplinkos apsaugos tikslų pagal tvarios 
miškotvarkos principus;

Or. en

Pagrindimas

Klimato kaita ir nepalankios oro sąlygos, pvz., sausros, daro didelį poveikį (taip pat ir) ES 
ūkininkų produktyvumui, todėl vandens trūkumas yra ir bus didelė problema didžiajai 
daugumai Europos ūkininkų. Todėl visoje Sąjungoje reikia užtikrinti didesnį ir veiksmingesnį 
drėkinimą, o drėkinamų plotų didinimą tvariomis ir vandenį tausojančiomis investicijomis bei 
senų drėkinimo sistemų pakeitimą naujomis, reikia vykdyti vienu metu. Akcentuojant tik gerą 
vandens telkinio būklę būtų iškraipomi pradiniai vandens pagrindų direktyvos tikslai ir 
neteisėtai baudžiamos tos valstybės narės, kuriose su drėkinimo sistema susijęs vandens kiekis 
yra nedidelis (pavyzdžiui, Vengrijoje su drėkinimu susijęs vandens sunaudojimas sudaro 
mažiau nei 2 % viso vandens sunaudojimo).
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Pakeitimas 938
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam 
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, 
taip pat turėtų būti nustatytas didžiausias 
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis 
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai teikti konkrečiai siekiant 
didinti konkurencingumą, tvarumą ir (arba) 
gerinti baltyminių augalų produkcijos 
kokybę;

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam 
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, 
tiek Sąjungos viduje, tiek už jos ribų, taip 
pat turėtų būti nustatytas didžiausias 
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis 
išmokomis, skiriamų asignavimų 
dydis. Komisija siekia, kad susietoji 
pajamų parama būtų skiriama tik tiems 
gamybos metodams, kuriais sukuriama 
pridėtinė vertė klimatui ir aplinkai ir 
kurie yra labiau teigiami gyvūnams bei 
aplinkai, nei to reikalaujama pagal 
teisėtus būtiniausius standartus. Kad būtų 
išvengta rinkos sutrikimų, Komisija turi 
užtikrinti, kad susietosios išmokos nebūtų 
skiriamos regionuose, kuriuose sektorių 
produkcija yra per didelė, norint išvengti 
struktūrinio pertekliaus ir mažėjančių 
kainų. Be to, valstybėms narėms taip pat
turėtų būti leidžiama panaudoti papildomą 
savo didžiausios finansavimo sumos, 
galimos skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai teikti konkrečiai 
siekiant didinti konkurencingumą, tvarumą 
ir (arba) gerinti baltyminių augalų 
produkcijos kokybę, jei ta parama pagrįsta 
realiais socialiniais ir ekologiniais 
poreikiais;

Or. en

Pakeitimas 939
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Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam 
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, 
taip pat turėtų būti nustatytas didžiausias
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis 
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. 
Be to, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai teikti konkrečiai 
siekiant didinti konkurencingumą, tvarumą 
ir (arba) gerinti baltyminių augalų 
produkcijos kokybę;

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam 
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant skatinti 
žemės ūkio sektorių konkurencingumą, 
struktūrizavimą, kokybę ir tvarumą ir 
suteikti valstybėms narėms galimybę 
rinktis iš įvairių ekonominės paramos 
rūšių, turėtų būti nustatytas bendras
asignavimas, skirtas sektorinėms 
intervencinėms priemonėms kituose 
sektoriuose ir susietajai paramai, nedarant 
poveikio didžiausiam asignavimui, kuris 
skiriamas susietajai paramai, teikiamai 
tiesioginėmis išmokomis. Be to, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
paramai teikti konkrečiai siekiant didinti 
konkurencingumą, struktūrizavimą, 
tvarumą ir (arba) gerinti baltyminių augalų 
produkcijos kokybę;

Or. fr

Pakeitimas 940
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam 
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant 

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam 
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant 
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užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, 
taip pat turėtų būti nustatytas didžiausias 
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis 
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai teikti konkrečiai siekiant 
didinti konkurencingumą, tvarumą ir (arba) 
gerinti baltyminių augalų produkcijos 
kokybę;

užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, 
taip pat turėtų būti nustatytas didžiausias 
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis 
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai teikti konkrečiai siekiant 
didinti konkurencingumą, tvarumą ir (arba) 
gerinti baltyminių augalų produkcijos 
kokybę, siekiant sumažinti baltyminių 
augalų importą iš trečiųjų šalių.

Or. en

Pakeitimas 941
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, 
taip pat turėtų būti nustatytas didžiausias 
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis 
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai teikti konkrečiai siekiant 
didinti konkurencingumą, tvarumą ir (arba) 
gerinti baltyminių augalų produkcijos 
kokybę;

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam 
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, 
taip pat turėtų būti nustatytas didžiausias 
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis 
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai teikti konkrečiai siekiant 
didinti konkurencingumą, tvarumą ir (arba) 
gerinti produkcijos kokybę ir taip mažinti 
priklausomybę nuo baltyminių augalų 
importo;

Or. fr
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Pakeitimas 942
Angélique Delahaye, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
51 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51a) siekiant, kad Europos Sąjunga 
būtų nepriklausoma nuo augalinių 
baltymų importo, BŽŪP tikslas, remiantis 
Atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
direktyva, yra skatinti biodegalų, gautų iš
baltyminių augalų aliejingųjų sėklų 
šalutinių produktų, naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 943
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita ir siekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslų, šia 
programa bus padedama integruoti 
veiksmus klimato kaitos srityje į Sąjungos 
politiką. Atitinkami veiksmai bus nustatyti 
nacionaliniu lygmeniu rengiant ir 
įgyvendinant strategines programas, o dar 
kartą įvertinti atliekant atitinkamus 
vertinimus ir peržiūras;

Or. fr
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Pakeitimas 944
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų, nesukeliant pavojaus ES 
žemės ūkio sektoriaus našumui ir 
vystymuisi. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

Or. en

Pakeitimas 945
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų bei tai, kad žemės ūkio 
sektorius yra pagrindinis šiltnamio efektą 
sukeliančias dujas išskiriantis sektorius, 
šia programa bus padedama integruoti 
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išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

veiksmus klimato kaitos srityje į Sąjungos 
politiką ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 
% ES biudžeto išlaidų būtų patiriama 
padedant siekti klimato tikslų.
Prognozuojama, kad pagal BŽŪP imantis 
veiksmų 40 % BŽŪP bendro finansinio 
paketo bus skirta su klimatu susijusiems 
tikslams siekti. Atitinkami veiksmai bus 
konkretizuoti rengiant ir įgyvendinant 
programą, o dar kartą įvertinti atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūras;

Or. en

Pakeitimas 946
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita ir užtikrinti maisto 
gamybą pagal Sąjungos įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą bei siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, 
šia programa bus padedama integruoti 
veiksmus klimato kaitos srityje į Sąjungos 
politiką ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 
% ES biudžeto išlaidų būtų patiriama 
padedant siekti klimato tikslų.
Prognozuojama, kad pagal BŽŪP imantis 
veiksmų 40 % BŽŪP bendro finansinio 
paketo bus skirta su klimatu susijusiems 
tikslams siekti. Atitinkami veiksmai bus 
nustatyti rengiant ir įgyvendinant 
programą, o dar kartą įvertinti atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūras;

Or. en

Pakeitimas 947
Nuno Melo
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita ir užtikrinti maisto 
gamybą pagal Sąjungos įsipareigojimus 
įgyvendinti Paryžiaus susitarimą bei siekti 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų, 
šia programa bus padedama integruoti 
veiksmus klimato kaitos srityje į Sąjungos 
politiką ir pasiekti bendrąjį tikslą, kad 25 
% ES biudžeto išlaidų būtų patiriama 
padedant siekti klimato tikslų.
Prognozuojama, kad pagal BŽŪP imantis 
veiksmų 40 % BŽŪP bendro finansinio 
paketo bus skirta su klimatu susijusiems 
tikslams siekti. Atitinkami veiksmai bus 
nustatyti rengiant ir įgyvendinant 
programą, o dar kartą įvertinti atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūras;

Or. en

Pakeitimas 948
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad ne mažiau kaip 30 % 
ES biudžeto išlaidų būtų patiriama 
padedant siekti klimato tikslų. 
Prognozuojama, kad pagal BŽŪP imantis 
veiksmų 40 % BŽŪP bendro finansinio 
paketo bus skirta su klimatu susijusiems 
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Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

tikslams siekti. Atitinkami veiksmai bus 
nustatyti rengiant ir įgyvendinant 
programą, o dar kartą įvertinti atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūras;

Or. en

Pagrindimas

Daugiametėje finansinėje programoje (DFP) buvo susitarta dėl 30 % tikslo.

Pakeitimas 949
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 20 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant įgyvendinti ES aplinkos ir klimato politikos tikslus rezultatus galima pagerinti tik jei 
ir kiti gamybos sektoriai, kaip žemės ūkio sektorius, įgyvendindamas BŽŪP, priims 
atitinkamas priemones. Pagal BŽŪP šioje srityje taikomos priemonės jau atspindi galimas 
maksimalias gamintojų pastangas. Esama rizikos, kad numatytos lėšos nebus veiksmingos 
siekiant aplinkos ir klimato tikslų. Atsižvelgiant į bendrą BŽŪP finansinį paketą galėtų būti 
nustatytas 20 proc. įnašas, turint omenyje tai, kad EŽŪFKP atveju jis yra 30 proc.
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Pakeitimas 950
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 30 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

Or. ro

Pakeitimas 951
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Momchil 
Nekov, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) siekdamos kovoti su biologinės 
įvairovės nykimu, atsižvelgdamos į 
Sąjungos įsipareigojimus įgyvendinti 
Biologinės įvairovės konvenciją ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi 
tikslus, valstybės narės pagal 28, 65 ir 67 
straipsnius taiko biologinės įvairovės 
priemones ir skiria tinkamą finansavimą, 
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kuris padeda siekti konkrečių 6 straipsnio 
f punkto tikslų.

Or. en

Pakeitimas 952
Tilly Metz, Petras Auštrevičius, John Flack, Eleonora Evi, Jytte Guteland, Sirpa 
Pietikäinen, Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) Siekiant pagerinti gyvūnų sveikatą 
bei gerovę atsižvelgiant į geriausias 
turimas mokslo žinias ir visuomenės 
poreikius, valstybės narės turėtų 
rezervuoti ne mažiau kaip 5 % viso 
EŽŪFKP įnašo savo strateginių 
priemonių planui, skirtam priemonėms, 
kuriomis remiamos praktikos, viršijančios 
galiojančius Sąjungos teisės aktus dėl 
gyvūnų gerovės standartų.

Or. en

Pagrindimas

Rengdamos ir įgyvendindamos BŽŪP, ES ir valstybės narės turi visokeriopai atsižvelgti į 
gyvūnų gerovės reikalavimus, atsižvelgiant į tai, kad jie yra juslūs gyviai (SESV 13 
straipsnis). Tai turėtų apimti tikslinį lėšų panaudojimą, kuriuo būtų siekiama prisidėti prie 
gyvūnų gerovės tikslų įgyvendinimo.

Pakeitimas 953
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
52 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52b) atsižvelgiant į daugybę su aplinka 
ir gyvūnų gerove susijusių problemų, 
BŽŪP suteiks 50 % nuo viso BŽŪP 
finansinio paketo šio reglamento 6 
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straipsnio 1 dalies d punkte, e, f ir i 
punktuose nurodytiems konkretiems 
tikslams ir apims tik tas priemones, kurios 
nurodytos 28, 65, 67, 68 (4) a 
straipsniuose. Valstybės narės kiekvienais 
metais praneša Komisijai apie konkrečius 
įnašus šiems tikslams iš EŽŪGF ir 
EŽŪFKP.

Or. en

Pakeitimas 954
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) perduodant valstybėms narėms 
atsakomybę už poreikių vertinimą ir už tai, 
kad būtų pasiektos siektinos reikšmės, 
kartu joms suteikiama daugiau lankstumo 
derinti ir tiesioginių išmokų intervencines 
priemones, ir sektorines intervencines 
priemones bei kaimo plėtros intervencines 
priemones. Papildomai turėtų būti suteikta 
šiek tiek lankstumo, kad būtų galima 
koreguoti atitinkamus nacionalinius lėšų 
asignavimus. Taigi, kai valstybė narė 
įvertina, kad išankstinių asignavimų 
paketas yra per mažas ir jo nepakanka 
visoms numatomoms priemonėms, jai 
pagrįstai suteikiama šiek tiek daugiau 
lankstumo, o kartu išvengiama didesnių 
metinės tiesioginės pajamų paramos dydžio 
svyravimų, palyginti su daugiametėms 
intervencinėms priemonėms skiriamomis 
sumomis iš EŽŪFKP;

(53) perduodant valstybėms narėms 
atsakomybę už poreikių vertinimą ir už tai, 
kad būtų pasiektos siektinos reikšmės, 
dirbant pagal bendrą visos Europos 
sistemą, kartu joms suteikiama daugiau 
lankstumo derinti ir tiesioginių išmokų 
intervencines priemones, ir sektorines 
intervencines priemones bei kaimo plėtros 
intervencines priemones. Papildomai turėtų 
būti suteikta šiek tiek lankstumo, kad būtų 
galima koreguoti atitinkamus nacionalinius 
lėšų asignavimus. Taigi, kai valstybė narė 
įvertina, kad išankstinių asignavimų 
paketas yra per mažas ir jo nepakanka 
visoms numatomoms priemonėms, jai 
pagrįstai suteikiama šiek tiek daugiau 
lankstumo, o kartu išvengiama didesnių 
metinės tiesioginės pajamų paramos dydžio 
svyravimų, palyginti su daugiametėms 
intervencinėms priemonėms skiriamomis 
sumomis iš EŽŪFKP;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu išlaikyti BŽŪP bendrumą.
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Pakeitimas 955
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) perduodant valstybėms narėms 
atsakomybę už poreikių vertinimą ir už tai, 
kad būtų pasiektos siektinos reikšmės, 
kartu joms suteikiama daugiau lankstumo 
derinti ir tiesioginių išmokų intervencines 
priemones, ir sektorines intervencines 
priemones bei kaimo plėtros intervencines 
priemones. Papildomai turėtų būti suteikta 
šiek tiek lankstumo, kad būtų galima 
koreguoti atitinkamus nacionalinius lėšų 
asignavimus. Taigi, kai valstybė narė 
įvertina, kad išankstinių asignavimų 
paketas yra per mažas ir jo nepakanka 
visoms numatomoms priemonėms, jai 
pagrįstai suteikiama šiek tiek daugiau 
lankstumo, o kartu išvengiama didesnių 
metinės tiesioginės pajamų paramos dydžio 
svyravimų, palyginti su daugiametėms 
intervencinėms priemonėms skiriamomis 
sumomis iš EŽŪFKP;

(53) perduodant valstybėms narėms 
atsakomybę už poreikių vertinimą ir už tai, 
kad būtų pasiektos siektinos reikšmės, 
kartu joms suteikiama daugiau lankstumo 
derinti ir tiesioginių išmokų intervencines 
priemones, ir sektorines intervencines 
priemones bei kaimo plėtros intervencines 
priemones. Papildomai turėtų būti suteikta 
šiek tiek lankstumo, kad būtų galima 
koreguoti atitinkamus nacionalinius lėšų 
asignavimus. Taigi, kai valstybė narė 
įvertina, kad išankstinių asignavimų 
paketas, numatytas EŽŪFKP, yra per 
mažas ir jo nepakanka visoms 
numatomoms priemonėms, jai pagrįstai 
suteikiama šiek tiek daugiau lankstumo, o 
kartu išvengiama didesnių metinės 
tiesioginės pajamų paramos dydžio 
svyravimų, palyginti su daugiametėms 
intervencinėms priemonėms skiriamomis 
sumomis iš EŽŪFKP;

Or. en

Pakeitimas 956
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant didinti Sąjungos pridėtinę 
vertę ir išsaugoti veikiančią žemės ūkio 
vidaus rinką, taip pat siekiant minėtų 
bendrųjų ir konkrečių tikslų, valstybės 

(54) siekiant didinti Sąjungos pridėtinę 
vertę ir išsaugoti veikiančią žemės ūkio 
vidaus rinką, taip pat siekiant minėtų 
bendrųjų ir konkrečių tikslų, valstybės 
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narės pagal šį reglamentą neturėtų priimti 
sprendimų pavieniui, o turėtų tai daryti 
pagal sistemingą procesą, kurį atliekant 
turėtų būti parengtas BŽŪP strateginis 
planas. Sąjungos taisyklėmis „iš viršaus į 
apačią“ turėtų būti nustatyti konkretūs 
visos ES BŽŪP tikslai, pagrindinės 
intervencinių priemonių rūšys, veiklos 
rezultatų planas ir valdymo struktūra. 
Tokiu užduočių paskirstymu siekiama 
užtikrinti, kad investuotus finansinius 
išteklius visiškai atitiktų pasiekti rezultatai;

narės pagal šį reglamentą neturėtų priimti 
sprendimų pavieniui, o turėtų tai daryti 
pagal sistemingą procesą, kurį atliekant 
turėtų būti parengtas BŽŪP strateginis 
planas. Sąjungos taisyklėmis „iš viršaus į 
apačią“ turėtų būti nustatyti konkretūs 
visos ES BŽŪP tikslai, pagrindinės 
intervencinių priemonių rūšys, veiklos 
rezultatų planas ir valdymo struktūra. 
Tokiu užduočių paskirstymu siekiama 
užtikrinti, kad investuotus finansinius 
išteklius visiškai atitiktų pasiekti rezultatai.
Visos valstybės narės turėtų į savo 
strateginius planus įtraukti kiekybinius ir 
įvertinamus veiksmingumo tikslus, kurie 
būtų pasiekti kasmet iki 2027 m.;

Or. en

Pakeitimas 957
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant didinti Sąjungos pridėtinę 
vertę ir išsaugoti veikiančią žemės ūkio 
vidaus rinką, taip pat siekiant minėtų 
bendrųjų ir konkrečių tikslų, valstybės 
narės pagal šį reglamentą neturėtų priimti 
sprendimų pavieniui, o turėtų tai daryti 
pagal sistemingą procesą, kurį atliekant 
turėtų būti parengtas BŽŪP strateginis 
planas. Sąjungos taisyklėmis „iš viršaus į 
apačią“ turėtų būti nustatyti konkretūs 
visos ES BŽŪP tikslai, pagrindinės
intervencinių priemonių rūšys, veiklos 
rezultatų planas ir valdymo struktūra. 
Tokiu užduočių paskirstymu siekiama 
užtikrinti, kad investuotus finansinius 
išteklius visiškai atitiktų pasiekti rezultatai;

(54) siekiant išsaugoti lygias ūkininkų, 
veikiančių skirtingose žemės ūkio vidaus 
rinkos dalyse, galimybes ir sąlygas, taip 
pat siekti minėtų bendrųjų ir konkrečiųjų
tikslų, valstybės narės turėtų parengti 
BŽŪP strateginį planą vykdant 
struktūrizuotą procesą. Sąjungos lygmens 
sistemos taisyklėmis derėtų nustatyti 
konkrečius BŽŪP tikslus, pagrindines
intervencinių priemonių rūšis, veiklos 
rezultatų planą ir valdymo struktūrą. 
Tokiu užduočių paskirstymu siekiama 
užtikrinti, kad investuotus finansinius 
išteklius visiškai atitiktų pasiekti rezultatai;

Or. en
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Pakeitimas 958
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas. Tačiau minėtame 
strateginiame plane gali būti įtvirtintos 
konkretiems regionams skirtos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kuriomis 
būtų atsižvelgiama į kai kurių valstybių 
narių administracinę struktūrą. Tokiais 
atvejais turi būti užtikrintas visuotinis 
požiūris į regioninius skirtumus;

Or. en

Pagrindimas

Rengiant BŽŪP strateginius planus reikėtų atsižvelgti į tai, kad kai kuriems valstybių narių 
regionams tvirtas savarankiškumas yra naudingas. Siekiant sukurti metodą, kuris užtikrintų 
vienodas sąlygas tiek tarp regionų, tiek valstybių narių lygmeniu, reikia atsižvelgti į šiuos 
struktūrinius skirtumus.

Pakeitimas 959
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
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nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas. Tačiau minėtame 
strateginiame plane gali būti įtvirtintos 
konkretiems regionams skirtos kaimo 
plėtros intervencinės priemonės, kuriomis 
būtų atsižvelgiama į kai kurių valstybių 
narių administracinę struktūrą. Tokiais 
atvejais turi būti užtikrintas visuotinis 
požiūris į regioninius skirtumus;

Or. en

Pakeitimas 960
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas. Tačiau prireikus BŽŪP 
strateginiame plane, tinkamai 
atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
politinę ir administracinę struktūrą, 
turėtų būti numatyta rengti regioninius 
planus, apimančius kaimo plėtros veiklą.

Or. pt

Pakeitimas 961
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Peter Jahr, Herbert Dorfmann, Albert Deß, Norbert Lins, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas. Regioniniai strateginiai 
planai valstybėse narėse yra priimtini.
Taigi strateginiame plane gali būti 
įtvirtintos konkretiems regionams skirtos 
kaimo plėtros intervencinės priemonės, 
kuriomis būtų atsižvelgiama į valstybių 
narių administracinę struktūrą;

Or. de

Pagrindimas

Reikia deramai atsižvelgti į valstybių narių administracinę struktūrą. Regionai ir šalys turi 
turėti galimybę ne tik administruoti ir prižiūrėti veiklą, bet ir parengti bei planuoti 
intervencinius BŽŪP strateginio plano veiksmus, pagal kuriuos būtų atsižvelgiama į 
regioninius poreikius.

Pakeitimas 962
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
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teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas. Atsižvelgiant į valstybių 
narių administracinę struktūrą, 
strateginis planas, kai tinkama, turėtų 
apimti konkretiems regionams skirtas 
kaimo plėtros intervencines priemones;

Or. es

Pakeitimas 963
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas. Atsižvelgiant į valstybių 
narių administracinę struktūrą, 
strateginis planas, kai tinkama, turėtų 
apimti konkretiems regionams skirtas 
kaimo plėtros intervencines priemones;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti regionalizuotų kaimo plėtros intervencijų sąvoką ir tai darant atsižvelgti į 
visų valstybių narių administracinę struktūrą.

Pakeitimas 964
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Ulrike Müller, Fredrick Federley, Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas. Atsižvelgiant į valstybių 
narių administracinę struktūrą, 
strateginis planas, kai tinkama, turėtų 
apimti konkretiems regionams skirtas 
kaimo plėtros intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 965
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas. Atsižvelgiant į valstybių 
narių administracinę struktūrą, 
strateginis planas, kai tinkama, turėtų 
apimti konkretiems regionams skirtas 
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kaimo plėtros intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 966
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės, vandens ir politikos 
suderinamumo vystymosi labui, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

Or. en

Pakeitimas 967
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai Paryžiaus susitarimas dėl 
klimato kaitos, biologinės įvairovės ir 
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kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

vandens, kiekvienoje valstybėje narėje 
turėtų būti parengtas tik vienas bendras 
BŽŪP strateginis planas;

Or. en

Pakeitimas 968
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, valstybės 
narės strateginiai planai turėtų būti 
koordinuojami tarpusavyje.

Or. es

Pakeitimas 969
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55 a) Būtina, kad BŽŪP strateginiuose 
planuose būtų nustatyta aiški, paprasta ir 
nedviprasmiška sistema, siekiant išvengti 
perteklinio nacionalinio, regioninio ar 
vietos lygmens politikos reglamentavimo;

Or. en
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Pakeitimas 970
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio. Prieš pradedant 
BŽŪP strateginius planus būtina 
užtikrinti ūkininkų ir ūkininkų 
organizacijų dalyvavimą kiekvienu etapu;

Or. ro

Pakeitimas 971
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
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kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio. Rengiant BŽŪP 
strateginius planus, ūkininkai ir žemės 
ūkio organizacijos turėtų būti įtraukti į 
visus šio proceso etapus;

Or. en

Pakeitimas 972
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Tačiau šis procesas 
jokiu būdu neturėtų pakenkti šios 
politikos bendrumui. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į naująjį įgyvendinimo modelį ir BŽŪP strateginius planus, svarbiausias 
elementas yra užtikrinti politikos bendrumo apsaugą. Iš tiesų, kaip bendra ES politika, BŽŪP 
turi būti grindžiama bendromis ES taisyklėmis. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, visi 
BŽŪP strateginiai planai turi atspindėti bendrą ES bazinį lygį.

Pakeitimas 973
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Tačiau šis procesas 
jokiu būdu neturėtų pakenkti šios 
politikos bendrumui. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

Or. en

Pakeitimas 974
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti realistiškas siektinas 
reikšmes, susietas su BŽŪP tikslų 
pasiekimu, ir planuoti intervencines 
priemones, kuriomis bus galima pasiekti 
tas siektinas reikšmes, kartu suteikiant 
tikrumą galutiniams naudos gavėjams ir
jas derinant prie nacionalinių ir konkrečių 
regioninių aplinkybių, be kita ko, ir 
atokiausiuose regionuose pagal SESV 349 
straipsnį. Tokiu procesu turėtų būti 
skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

Or. en

Pagrindimas

Nustatytos siektinos reikšmės turi būti realistiškos ir pasiekiamos ūkininkams.

Pakeitimas 975
Ivan Jakovčić, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas programos
reikšmes, susietas su BŽŪP tikslų 
pasiekimu, ir planuoti intervencines 
priemones, kuriomis bus galima pasiekti 
tas siektinas reikšmes, kartu jas derinant 
prie nacionalinių ir konkrečių regioninių 
aplinkybių, be kita ko, ir atokiausiuose 
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SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

regionuose pagal SESV 349 straipsnį. 
Tokiu procesu turėtų būti skatinamas 
didesnis subsidiarumas bendroje Sąjungos 
sistemoje ir kartu reikėtų užtikrinti, kad 
būtų laikomasi bendrųjų Sąjungos teisės 
principų ir nustatytų BŽŪP tikslų, kartu 
užtikrinant politikos bendrumą. Todėl 
reikėtų nustatyti taisykles dėl BŽŪP 
strateginių planų struktūros ir turinio;

Or. en

Pakeitimas 976
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas 
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie konkrečių 
Sąjungos, nacionalinių ir regioninių 
aplinkybių, be kita ko, ir atokiausiuose 
regionuose pagal SESV 349 straipsnį. 
Tokiu procesu turėtų būti skatinamas 
didesnis subsidiarumas bendroje Sąjungos 
sistemoje ir kartu reikėtų užtikrinti, kad 
būtų laikomasi bendrųjų Sąjungos teisės 
principų ir nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl 
reikėtų nustatyti taisykles dėl BŽŪP 
strateginių planų struktūros ir turinio;

Or. it

Pakeitimas 977
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
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56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis subsidiarumas
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
bendrųjų Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

(56) per savo BŽŪP strateginių planų 
rengimo procesą valstybės narės turėtų 
analizuoti savo konkrečią padėtį ir 
poreikius, nustatyti siektinas reikšmes, 
susietas su BŽŪP tikslų pasiekimu, ir 
planuoti intervencines priemones, kuriomis 
bus galima pasiekti tas siektinas reikšmes, 
kartu jas derinant prie nacionalinių ir 
konkrečių regioninių aplinkybių, be kita 
ko, ir atokiausiuose regionuose pagal 
SESV 349 straipsnį. Tokiu procesu turėtų 
būti skatinamas didesnis supaprastinimas
bendroje Sąjungos sistemoje ir kartu 
reikėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi 
platesnių Sąjungos teisės principų ir 
nustatytų BŽŪP tikslų. Todėl reikėtų 
nustatyti taisykles dėl BŽŪP strateginių 
planų struktūros ir turinio;

Or. en

Pakeitimas 978
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu;

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu.
Taip pat svarbu, kad BŽŪP strateginiai 
planai galėtų tinkamai atspindėti 
valstybių narių sąlygų, struktūrų (tiek 
vidaus, tiek išorės) ir rinkos padėties 
pokyčius, todėl laikui bėgant jie gali būti 
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koreguojami;

Or. en

Pakeitimas 979
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu;

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu; 
Be to, valstybės narės taip pat turėtų 
pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip 
jos sprendžia konkrečioms šalims 
būdingas problemas, kaip antai bėgimas 
iš kaimo ir žemės nuosavybės 
koncentracija, dykumėjimas, vandens 
kokybės ar biologinės įvairovės 
praradimas.

Or. de

Pakeitimas 980
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
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didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu;

didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu.
Būtina, kad BŽŪP strateginiai planai 
suteiktų valstybėms narėms reikiamą 
lankstumą prisitaikyti tiek prie vidaus, 
tiek prie išorės sąlygų;

Or. ro

Pakeitimas 981
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu;

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu.
Pagal BŽŪP strateginius planus turi būti 
užtikrintas valstybių narių, kurios gali 
susidurti su vidaus ir išorės sąlygų 
pokyčiais, lankstumas;

Or. en

Pakeitimas 982
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
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siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu;

siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, taip pat užtikrinti, kad schemos 
atitiktų ūkininkų poreikius, būtina pagrįsti 
strategiją, pagal kurią rengiami BŽŪP 
strateginiai planai, išankstine nacionaline
vietos aplinkybių analize ir su BŽŪP 
tikslais susijusių poreikių vertinimu;

Or. en

Pakeitimas 983
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu;

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos realistiškos ir įgyvendinamos
intervencinės priemonės ir jų įnašas 
siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis, 
būtina pagrįsti strategiją, pagal kurią 
rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu;

Or. en

Pakeitimas 984
Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
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įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais. Būtina išsamiau 
paaiškinti Komisijos gairėse nustatytus 
rodiklius, siekiant sustiprinti jų sąsają su 
bendrųjų ir konkrečių tikslų, nustatytų 5 
ir 6 straipsniuose, pasiekimu;

Or. en

Pagrindimas

Tinkamai veikiantys rodikliai yra labai svarbūs naujajam įgyvendinimo modeliui. Nėra aišku, 
kiek prieduose pateikti rodikliai yra susiję su 5 ir 6 straipsniuose išdėstytais tikslais, ir juos 
reikia patikslinti. Todėl Komisija yra raginama įvertinti rodiklius ir jų taikymą, kad būtų 
galima nustatyti tvirtą sąsają tarp šioje politikoje nustatytų tikslų.

Pakeitimas 985
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
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narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais arba, kai tikslinga –
kas kelerius metus kaimo plėtros 
intervencinių veiksmų rūšių stebėsenos 
atvejais, turėtų būti pagrįstos rezultato 
rodikliais;

Or. en

Pakeitimas 986
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti, 
turėtų būti pagrįstos rezultato rodikliais, 
kuriais taip pat atsižvelgiama į žemės ūkio 
produktų gamybai būdingą kintamumą;

Or. it
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Pakeitimas 987
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais ir, kai tikslinga – kas 
kelerius metus, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

Or. hr

Pagrindimas

Atsižvelgiant į poreikį kuo labiau sumažinti administracinę naštą, būtina leisti, jei įmanoma, 
teikti ataskaitas daugiamečiais intervalais.

Pakeitimas 988
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų (58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
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būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių ir jos išorės 
aspektų nuoseklumą, nes į juos turėtų būti 
įtrauktos tiesioginių išmokų intervencinės 
priemonės, sektorinės intervencinės 
priemonės ir kaimo plėtros intervencinės 
priemonės. Jais taip pat turėtų būti 
užtikrintas ir įrodytas valstybių narių 
pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

Or. en

Pakeitimas 989
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad būtų galima vykdyti jų 
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kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

daugiametę stebėseną, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

Or. fr

Pakeitimas 990
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti kas 
trejus metus, turėtų būti pagrįstos rezultato 
rodikliais;

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir kitų ES fondų atveju, Europos Komisija šiame teisės akto projekte taip pat 
siūlo įpareigoti ES valstybes nares teikti metines ataskaitas. Negaliu pritarti šiam naujam 
elementui, nes nacionalinės ir regioninės administracijos nebus pajėgios surinkti ir surūšiuoti 
būtinų duomenų metinėms veiklos rezultatų ataskaitoms stebėti ir parengti. Teikti ataskaitas 
kas trejus metus būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų punktualumas 
ir patikimumas.

Pakeitimas 991
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Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 
turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti,
turėtų būti pagrįstos rezultato rodikliais;

Or. pl

Pakeitimas 992
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58 a) esamos žinių bazės turimos 
informacijos kiekis ir kokybė pernelyg 
skiriasi, kad būtų galima stebėti šio 
pasiūlymo 6 straipsnyje nustatytus 
konkrečius tikslus. Kai kuriais 
konkrečiais tikslais, visų pirma biologinės 
įvairovės stebėsenos, žinių bazė šiuo metu 
yra silpna arba jos išvis nėra, ypač 
nustatant patikimus poveikio rodiklius, 
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pavyzdžiui, apdulkintojų ir pasėlių 
biologinės įvairovės.

Atitinkamai 6 straipsnyje ir 1 priede visai 
Sąjungai nustatyti konkretūs tikslai ir 
rodikliai turėtų būti grindžiami bendra 
arba palyginama žinių baze ir metodika 
visose valstybėse narėse. Komisija turėtų 
nustatyti sritis, kuriose esama žinių 
spragų, ir naudoti Sąjungos biudžetą, kad 
būtų galima bendrai reaguoti į su 
žiniomis susijusias ir stebėsenos kliūtis, 
susijusias su visais pagal 6 straipsnį 
nustatytais konkrečiais tikslais ir 
rodikliais. Ne vėliau kaip 2020 m. 
gruodžio 31 d. Komisija turėtų parengti 
ataskaitą šiuo klausimu ir viešai paskelbti 
savo išvadas;

Or. en

Pagrindimas

Norint pereiti prie į rezultatus orientuotos politikos, reikia didelio masto viešųjų investicijų, 
kad būtų surinktas pakankamas kiekis geros kokybės pagrindinių duomenų, siekiant 
veiksmingai ir nuosekliai stebėti rezultatus pagal visus 6 straipsnyje nustatytus konkrečius 
tikslus, ypač susijusius su biologine įvairove. Pavyzdžiui, reikia paspartinti vykdomą darbą, 
susijusį su laukinių apdulkintojų rodikliais, ir parengti naują pasėlių įvairovės rodiklį tiek 
rūšių, tiek tarprūšinės įvairovės atžvilgiais.

Pakeitimas 993
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) dabartinis žinių lygmuo turimos 
informacijos kiekybės ir kokybės požiūriu 
yra labai skirtingas, jei kalbame apie 
konkrečius 6 straipsnyje nustatytus 
tikslus. Kai kurių specifinių tikslų, 
pavyzdžiui, biologinės įvairovės 
stebėsenos ir apdulkintojų buvimo, atveju 
turimų žinių nepakanka veiksmingiems 
rodikliams nustatyti. Todėl Komisija 
turėtų apibrėžti sritis, kuriose šios žinios 
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yra silpniausios, ir pateikti pasiūlymų, 
kaip užpildyti šias spragas;

Or. it

Pakeitimas 994
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58 a) esamos žinių bazės (visų pirma 
biologinės įvairovės žinių bazės) turimos 
informacijos kiekis ir kokybė pernelyg 
skiriasi, kad būtų galima stebėti šios 
direktyvos 6 straipsnyje nustatytus 
konkrečius tikslus. Todėl Komisija turėtų 
nustatyti sritis, kuriose esama žinių 
spragų, ir pateikti bendrą atsaką į su 6 
straipsniu susijusias žinias ir stebėsenos 
kliūtis;

Or. en

Pakeitimas 995
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 
suderinamumas su kitų sričių Sąjungos 
politika. Visų pirma, kiekviename BŽŪP 
strateginiame plane reikėtų, kai tinka,
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir apibūdinti tais teisės aktais pagrįstus 
nacionalinius planus; tai turėtų būti 
daroma atliekant dabartinės padėties 

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 
suderinamumas su sanglaudos politikos 
priemonėmis. Visų pirma, kiekviename 
BŽŪP strateginiame plane reikėtų 
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir Sąjungos įsipareigojimą užtikrinti 
politikos suderinamumą vystymosi labui, 
o tais teisės aktais pagrįstus nacionalinius 
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analizę (SSGG analizę). Reikėtų sudaryti 
teisės aktų, į kuriuos reikėtų daryti 
konkrečias nuorodas BŽŪP strateginiame 
plane, sąrašą;

planus derėtų aptarti atliekant dabartinės 
padėties analizę (SSGG analizę). Reikėtų 
sudaryti teisės aktų, į kuriuos reikėtų daryti 
konkrečias nuorodas BŽŪP strateginiame 
plane, sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 996
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 
suderinamumas su kitų sričių Sąjungos
politika. Visų pirma, kiekviename BŽŪP 
strateginiame plane reikėtų, kai tinka, 
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir apibūdinti tais teisės aktais pagrįstus 
nacionalinius planus; tai turėtų būti daroma 
atliekant dabartinės padėties analizę 
(SSGG analizę). Reikėtų sudaryti teisės 
aktų, į kuriuos reikėtų daryti konkrečias 
nuorodas BŽŪP strateginiame plane, 
sąrašą;

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir
suderinamumas su sanglaudos politika. 
Visų pirma, kiekviename BŽŪP 
strateginiame plane reikėtų, kai tinka, 
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir apibūdinti tais teisės aktais pagrįstus 
nacionalinius planus; tai turėtų būti daroma 
atliekant dabartinės padėties analizę 
(SSGG analizę). Reikėtų sudaryti teisės 
aktų, į kuriuos reikėtų daryti konkrečias 
nuorodas BŽŪP strateginiame plane, 
sąrašą;

Or. lt

Pakeitimas 997
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Karine Gloanec 
Maurin, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 
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suderinamumas su kitų sričių Sąjungos 
politika. Visų pirma, kiekviename BŽŪP 
strateginiame plane reikėtų, kai tinka, 
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir apibūdinti tais teisės aktais pagrįstus 
nacionalinius planus; tai turėtų būti daroma 
atliekant dabartinės padėties analizę 
(SSGG analizę). Reikėtų sudaryti teisės 
aktų, į kuriuos reikėtų daryti konkrečias 
nuorodas BŽŪP strateginiame plane, 
sąrašą;

suderinamumas su kitų sričių Sąjungos 
politika. Visų pirma, kiekviename BŽŪP 
strateginiame plane reikėtų, kai tinka, 
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir apibūdinti tais teisės aktais pagrįstus 
nacionalinius planus; tai turėtų būti daroma 
atliekant dabartinės padėties analizę 
(SSGG analizę). Būtina sudaryti teisės 
aktų, kurių konkrečias nuorodas reikėtų
pateikti BŽŪP strateginiame plane, sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 998
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59 a) kadangi pajamų rėmimo sistema 
atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant ūkių 
ekonominį gyvybingumą, tikslinga 
atsižvelgti į socialinį poveikį, kurį BŽŪP 
turi darbo vietų kūrimui kaimo vietovėse.
Todėl planuodamos strateginius planus 
valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į 
poveikį užimtumui, kurį įmonė turės tam 
tikrai sričiai. Rengiant ir įgyvendinant 
atitinkamas politikos priemones 
pirmenybę reikėtų teikti priemonėms ir 
veiklai, kurios sukuria daugiau darbo 
vietų;

Or. en

Pakeitimas 999
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika;

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika, o nustatant regionus valstybėse 
narėse reikėtų remtis bendra Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003, iš dalies pakeistu 
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 
2016/2066, nustatyta regionų 
klasifikavimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 1000
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika;

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika, o nustatant regionus valstybėse 
narėse reikėtų remtis bendra Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003, iš dalies pakeistu 
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 
2016/2066, nustatyta regionų 
klasifikavimo sistema;
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Or. lt

Pakeitimas 1001
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu 
pagrindu, rinktis perduoti dalį BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo užduočių 
regioniniam lygmeniui siekiant lengviau 
koordinuoti darbą tarp regionų sprendžiant 
visos šalies problemas, BŽŪP 
strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta 
nacionalinių ir regioninių intervencinių 
priemonių sąveika;

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
pasitelkus nustatytą nacionalinį pagrindą 
atitinkančias regioninių intervencinių 
priemonių programas, rinktis perduoti dalį 
BŽŪP strateginio plano rengimo ir
įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika;

Or. es

Pakeitimas 1002
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu 
pagrindu, rinktis perduoti dalį BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo užduočių 
regioniniam lygmeniui siekiant lengviau 
koordinuoti darbą tarp regionų sprendžiant 
visos šalies problemas, BŽŪP 
strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta 
nacionalinių ir regioninių intervencinių 
priemonių sąveika;

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
pasitelkus nustatytą nacionalinį pagrindą 
atitinkančias regioninių intervencinių 
priemonių programas, rinktis perduoti dalį 
BŽŪP strateginio plano rengimo ir
įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 



AM\1167705LT.docx 63/111 PE629.666v01-00

LT

sąveika;

Or. en

Pagrindimas

Numatoma galimybė regionams parengti, valdyti ir įgyvendinti nuoseklų regioninių 
intervencinių veiksmų, vykdomų pagal regioninės intervencijos programas, rinkinį. Europos 
regionų vaidmuo kuriant, valdant ir įgyvendinant BŽŪP turi būti išlaikytas ir sustiprintas, 
kad politinius sprendimus būtų galima pritaikyti prie konkrečių teritorinių ir sektorių 
ypatumų.

Pakeitimas 1003
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu 
pagrindu, rinktis perduoti dalį BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo užduočių 
regioniniam lygmeniui siekiant lengviau 
koordinuoti darbą tarp regionų sprendžiant 
visos šalies problemas, BŽŪP 
strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta 
nacionalinių ir regioninių intervencinių 
priemonių sąveika;

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
pasitelkus nustatytą nacionalinį pagrindą 
atitinkančias regioninių intervencinių 
priemonių programas, rinktis perduoti dalį 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
užduočių regioniniam lygmeniui siekiant 
lengviau koordinuoti darbą tarp regionų 
sprendžiant visos šalies problemas, BŽŪP 
strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta 
nacionalinių ir regioninių intervencinių 
priemonių sąveika;

Or. en

Pakeitimas 1004
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
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remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika;

remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
programavimo ir įgyvendinimo užduočių 
regioniniam lygmeniui siekiant lengviau 
koordinuoti darbą tarp regionų sprendžiant 
visos šalies problemas, BŽŪP 
strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta 
nacionalinių ir regioninių intervencinių 
priemonių bei planų elementų, sąveika;

Or. de

Pakeitimas 1005
Ulrike Müller, Fredrick Federley, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika;

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano rengimo ir įgyvendinimo užduočių 
regioniniam lygmeniui siekiant lengviau 
koordinuoti darbą tarp regionų sprendžiant 
visos šalies problemas, BŽŪP 
strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta 
nacionalinių ir regioninių intervencinių 
priemonių sąveika;

Or. en

Pakeitimas 1006
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
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rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika;

rinktis BŽŪP strateginių planų rengimą
regioniniam lygmeniui siekiant lengviau 
koordinuoti darbą tarp regionų sprendžiant 
visos šalies problemas, BŽŪP 
strateginiuose planuose turėtų būti aprašyta 
nacionalinių ir regioninių intervencinių 
priemonių sąveika;

Or. it

Pakeitimas 1007
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Matt Carthy, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) atsižvelgiant į tai, koks svarbus yra 
bendrasis tikslas modernizuoti žemės ūkio 
sektorių, ir į kompleksinį šio tikslo pobūdį, 
valstybės narės į savo BŽŪP strateginius 
planus turėtų įtraukti išsamų aprašymą, 
kaip tuo planu bus padedama pasiekti šį 
tikslą;

(63) atsižvelgiant į tai, kokie svarbūs 
yra bendrieji tikslai didinti atsparumą 
aplinkos poveikiui, stiprinti pirminių 
žemės ūkio gamintojų padėtį maisto 
grandinėje ir modernizuoti žemės ūkio 
sektorių, ir į kompleksinį šio tikslo pobūdį, 
valstybės narės į savo BŽŪP strateginius 
planus turėtų įtraukti išsamų aprašymą, 
kaip tuo planu bus padedama pasiekti šiuos 
tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Prieš modernizavimą žemės ūkis turi pagerinti savo rezultatus, pasiekiamus aplinkos 
apsaugos srityje, ir pirminės produkcijos padėtį.

Pakeitimas 1008
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) atsižvelgiant į tai, koks svarbus yra 
bendrasis tikslas modernizuoti žemės ūkio 
sektorių, ir į kompleksinį šio tikslo pobūdį, 
valstybės narės į savo BŽŪP strateginius 
planus turėtų įtraukti išsamų aprašymą, 
kaip tuo planu bus padedama pasiekti šį 
tikslą;

(63) atsižvelgiant į tai, koks svarbus yra 
bendrasis tikslas modernizuoti žemės ūkio 
sektorių, kad būtų skatinamas tvarus 
žemės ūkis ir ūkininkų pajamos, ir į 
kompleksinį šio tikslo pobūdį, valstybės 
narės į savo BŽŪP strateginius planus 
turėtų įtraukti išsamų aprašymą, kaip tuo 
planu bus padedama pasiekti šį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 1009
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui. Kad 
nebūtų užkraunama neproporcinga našta, 
Sąjungai ir valstybėms narėms tenka 
bendra atsakomybė už administracinio 
supaprastinimo uždavinį, todėl valstybėms 
narėms turi padėti Komisija;

Or. en

Pakeitimas 1010
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
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strateginiame plane taip pat reikėtų 
daugiau dėmesio skirti supaprastinimui;

strateginiame plane taip pat reikėtų įtraukti 
specialų skirsnį apie supaprastinimą, 
pateikiant pasiūlymus sumažinti 
biurokratinę naštą ūkių lygmeniu ir 
pokyčius, palyginti su esama tvarka.

Or. de

Pakeitimas 1011
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui. Kad 
nebūtų užkraunama neproporcinga našta, 
Sąjungai ir valstybėms narėms tenka 
bendra atsakomybė už administracinio 
supaprastinimo uždavinį, todėl valstybėms 
narėms padeda Komisija;

Or. lt

Pakeitimas 1012
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti minėtos naštos mažinimui;
Valstybės narės savo strateginiuose 
planuose turėtų aiškiai parodyti, kaip jos 
planuoja apriboti administracinę naštą 
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naudos gavėjams;

Or. en

Pakeitimas 1013
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui 
nacionaliniu, regioniniu lygmenimis ir 
ūkių lygmeniu;

Or. ro

Pakeitimas 1014
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui, ypač 
ūkininkų ir (arba) gamintojų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 1015
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
Estefanía Torres Martínez
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Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui, ypač 
galutinių naudos gavėjų atžvilgiu;

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinimas turi būti naudingas ūkininkui.

Pakeitimas 1016
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui 
nacionaliniu, regioniniu ir ūkio 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 1017
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius (64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
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su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui siekiant 
naudos gavėjų interesų;

Or. en

Pakeitimas 1018
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti minėtos naštos mažinimui 
ir supaprastinimui;

Or. en

Pakeitimas 1019
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui ūkininkų ir 
gamintojų atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 1020



AM\1167705LT.docx 71/111 PE629.666v01-00

LT

Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
65 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(65) atsižvelgiant į tai, kad Komisijai 
nedera patvirtinti informacijos, kuri gali 
būti laikoma informacija apie aplinkybes ar 
ankstesnę padėtį arba už kurią atsako 
valstybės narės, kai kurią informaciją 
reikėtų pateikti BŽŪP strateginio plano 
prieduose;

(65) atsižvelgiant į tai, kad Komisija 
neturi kompetencijos patvirtinti arba iš 
dalies pakeisti informacijos, kuri gali būti 
laikoma informacija apie aplinkybes ar 
ankstesnę padėtį arba už kurią atsako 
valstybės narės, kai kurią informaciją 
reikėtų pateikti BŽŪP strateginio plano 
prieduose;

Or. en

Pakeitimas 1021
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) pagal 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 dalis reikia vertinti 
fondus, remiantis pagal konkrečius 
stebėsenos reikalavimus surinkta 
informacija, ir kartu išvengti pernelyg 
didelio reguliavimo ir administracinės 
naštos, ypač valstybėms narėms. Į šiuos 
reikalavimus, kai tinka, gali būti įtrauktas 
išmatuojamų rodiklių naudojimas kaip 
vietinio fondų poveikio vertinimo 
pagrindas;

(66) pagal 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 dalis reikia vertinti 
fondus, remiantis pagal konkrečius 
stebėsenos reikalavimus surinkta 
informacija, ir kartu išvengti pernelyg 
didelio reguliavimo ir administracinės 
naštos, ypač valstybėms narėms. Prireikus 
šie reikalavimai turėtų apimti 
išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti 
remiamasi vertinant fondų poveikį vietoje;

Or. ro

Pakeitimas 1022
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
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66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) pagal 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 dalis reikia vertinti 
fondus, remiantis pagal konkrečius
stebėsenos reikalavimus surinkta 
informacija, ir kartu išvengti pernelyg
didelio reguliavimo ir administracinės 
naštos, ypač valstybėms narėms. Į šiuos 
reikalavimus, kai tinka, gali būti įtrauktas 
išmatuojamų rodiklių naudojimas kaip 
vietinio fondų poveikio vertinimo 
pagrindas;

(66) pagal 2016 m. balandžio 13 d. 
tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės 
teisėkūros 22 ir 23 dalis reikia vertinti 
fondus, remiantis pagal konkrečius
stebėsenos reikalavimus surinkta 
informacija, ir kartu išvengti pernelyg
didelio reguliavimo ir administracinės 
naštos valstybėms narėms ir ūkininkams. Į 
šiuos reikalavimus, kai tinka, gali būti 
įtrauktas išmatuojamų rodiklių naudojimas 
kaip vietinio fondų poveikio vertinimo 
pagrindas;

Or. en

Pakeitimas 1023
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) Komisijos atliekamas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama siekiant bendrų 
tikslų. Pagal subsidiarumo principą 
Komisija turėtų suteikti valstybėms narėms 
tinkamų gairių, kaip pateikti nuoseklų ir 
dideliu užmoju pagrįstą savo intervencinių 
priemonių pagrindimą;

(67) Komisijos atliekamas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama siekiant bendrų 
tikslų. Pagal subsidiarumo principą 
Komisija turėtų suteikti valstybėms narėms 
tinkamų gairių, kaip pateikti nuoseklų ir 
dideliu užmoju pagrįstą savo intervencinių 
priemonių pagrindimą. Šį procesą nuo 
analizės ir patvirtinimo etapo iki 
įgyvendinimo reiktų vykdyti kuo greičiau, 
kad būtų išvengta vėlavimo valstybėse 
narėse. Taip pat svarbu užtikrinti šio 
proceso skaidrumą, skelbiant visus 
vertinimo kriterijus, susijusius su šių 
strateginių planų analize ir sprendimų dėl 
jų priėmimu. Be kita ko, šis procesas turi 
garantuoti, kad išmokos ūkininkams būtų 
atliekamos laiku;
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Or. en

Pakeitimas 1024
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) Komisijos atliekamas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama siekiant bendrų 
tikslų. Pagal subsidiarumo principą 
Komisija turėtų suteikti valstybėms narėms 
tinkamų gairių, kaip pateikti nuoseklų ir 
dideliu užmoju pagrįstą savo intervencinių 
priemonių pagrindimą;

(67) Komisijos ir tam tikros valstybės 
narės atliekamas BŽŪP strateginio plano 
bendras patvirtinimas yra labai svarbus 
etapas, siekiant užtikrinti, kad politika būtų 
įgyvendinama siekiant bendrų tikslų. Pagal 
subsidiarumo principą Komisija turėtų 
suteikti valstybėms narėms tinkamų gairių, 
kaip pateikti nuoseklų ir dideliu užmoju 
pagrįstą savo intervencinių priemonių 
pagrindimą, ir Komisija vykdys derybas su 
atitinkama valstybe nare, pasitelkdama 
reikiamas partnerystės priemones, ir 
stengsis pasiekti bendrą patvirtinimą.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias BŽŪP strateginio plano pasiūlymo elementas yra patvirtinimo aktas, kurio 
Komisija nėra gerai parengusi. Šiame Reglamente dėl šio pasiūlymo turime turėti taisykles, 
kad galėtume aiškiai nustatyti Komisijos kompetencijos įpareigoti valstybes nares, kurį 
elementą įtraukti į planą, ir kurio - ne, ribas. Turime vengti situacijos, kai Komisija 
šantažuoja valstybę narę dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 1025
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) Komisijos atliekamas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama siekiant bendrų 

(67) Komisijos atliekamas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama siekiant bendrų 
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tikslų. Pagal subsidiarumo principą 
Komisija turėtų suteikti valstybėms narėms 
tinkamų gairių, kaip pateikti nuoseklų ir 
dideliu užmoju pagrįstą savo intervencinių 
priemonių pagrindimą;

tikslų, ir todėl patvirtinimo procesas turi 
būti kuo efektyvesnis. Pagal subsidiarumo 
principą Komisija turėtų suteikti 
valstybėms narėms tinkamų gairių, kaip 
pateikti nuoseklų ir dideliu užmoju pagrįstą 
savo intervencinių priemonių pagrindimą;

Or. en

Pakeitimas 1026
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) Komisijos atliekamas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama siekiant bendrų 
tikslų. Pagal subsidiarumo principą 
Komisija turėtų suteikti valstybėms narėms 
tinkamų gairių, kaip pateikti nuoseklų ir 
dideliu užmoju pagrįstą savo intervencinių 
priemonių pagrindimą;

(67) Komisijos atliekamas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama siekiant bendrų 
tikslų, ir todėl patvirtinimo procedūrą turi 
būti kuo veiksmingesnė. Pagal 
subsidiarumo principą Komisija turėtų 
suteikti valstybėms narėms tinkamų gairių, 
kaip pateikti nuoseklų ir dideliu užmoju 
pagrįstą savo intervencinių priemonių 
pagrindimą;

Or. ro

Pakeitimas 1027
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) Komisijos atliekamas BŽŪP
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama siekiant 
bendrų tikslų. Pagal subsidiarumo principą 

(67) Komisijos laiku atliktas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas ir valstybės 
narės vykdomas jo įgyvendinimas yra 
ypač svarbūs, siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama pagal bendrus 
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Komisija turėtų suteikti valstybėms narėms 
tinkamų gairių, kaip pateikti nuoseklų ir 
dideliu užmoju pagrįstą savo intervencinių 
priemonių pagrindimą;

tikslus. Pagal subsidiarumo principą 
Komisija turėtų suteikti valstybėms narėms 
tinkamų gairių, kaip pateikti nuoseklų ir 
dideliu užmoju pagrįstą savo intervencinių 
priemonių pagrindimą;

Or. en

Pakeitimas 1028
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) Komisijos atliekamas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas siekiant užtikrinti, kad 
politika būtų įgyvendinama siekiant 
bendrų tikslų. Pagal subsidiarumo principą 
Komisija turėtų suteikti valstybėms narėms 
tinkamų gairių, kaip pateikti nuoseklų ir 
dideliu užmoju pagrįstą savo intervencinių 
priemonių pagrindimą;

(67) Komisijos laiku atliktas BŽŪP 
strateginio plano patvirtinimas yra labai 
svarbus etapas, siekiant užtikrinti, kad 
valstybės narės įgyvendintų politiką pagal 
bendrus tikslus. Pagal subsidiarumo 
principą Komisija turėtų suteikti 
valstybėms narėms tinkamų gairių, kaip 
pateikti nuoseklų ir dideliu užmoju pagrįstą 
savo intervencinių priemonių pagrindimą;

Or. en

Pakeitimas 1029
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
68 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68) būtina suteikti galimybę atlikti 
programavimą ir peržiūrėti BŽŪP 
strateginius planus pagal šiame reglamente 
nustatytas sąlygas;

(68) būtina suteikti galimybę atlikti 
programavimą ir peržiūrėti BŽŪP 
strateginius planus pagal valstybių narių 
poreikius ir tinkamai pateiktą pagrindimą, 
atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytas 
sąlygas;

Or. en
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Pakeitimas 1030
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
68 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68a) vanduo yra pagrindinis žemės ūkio 
gamybos veiksnys. Todėl vandens išteklių 
valdymas yra labai svarbus aspektas ir jį 
reikia tobulinti. Be to, klimato kaita dėl 
dažnesnių ir intensyvesnių sausrų, taip 
pat smarkių liūčių laikotarpių turės didelį 
poveikį vandens ištekliams. Vandens 
laikymas rudenį ir žiemą yra tinkamas 
sprendimas. Be to, vandens telkiniai 
padeda kurti biologinei įvairovei palankią 
aplinką. Taip pat jie padeda išsaugoti 
gyvą dirvožemį ir pakankamą vandens 
lygį vandentakiuose ir taip sudaryti 
palankias sąlygas vandens organizmams;

Or. fr

Pakeitimas 1031
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) už kiekvieno BŽŪP strateginio 
plano valdymą ir įgyvendinimą turėtų būti 
atsakinga vadovaujančioji institucija. Jos 
pareigos turėtų būti nustatytos šiame 
reglamente. Vadovaujančioji institucija 
turėtų gebėti perduoti dalį savo pareigų, 
kartu išlaikydama atsakomybę už valdymo 
efektyvumą ir tinkamumą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad valdant ir 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus
būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai 
interesai, pagal Europos Parlamento ir 

(69) už kiekvieno BŽŪP strateginio 
plano valdymą ir įgyvendinimą turėtų būti 
atsakinga nacionalinė vadovaujančioji 
institucija. Jos pareigos turėtų būti 
nustatytos šiame reglamente. 
Vadovaujančioji institucija turėtų gebėti 
perduoti dalį savo pareigų, kartu 
išlaikydama atsakomybę už valdymo 
efektyvumą ir tinkamumą. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad valdant ir 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus 
būtų apsaugoti Sąjungos finansiniai 
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Tarybos [reglamentą (ES, Euratomas) X] 
[naujas Finansinis reglamentas] ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) X 
[naujas Horizontalusis reglamentas];

interesai, pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos [reglamentą (ES, Euratomas) X] 
[naujas Finansinis reglamentas] ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) X 
[naujas Horizontalusis reglamentas];

Or. en

Pakeitimas 1032
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą Komisijai įgyvendinti BŽŪP 
padeda iš valstybių narių atstovų sudaryti 
komitetai. Siekiant supaprastinti sistemą ir 
suvienyti valstybių narių poziciją, šio 
reglamento įgyvendinimo tikslu 
įsteigiamas tik vienas Stebėsenos 
komitetas, sujungiant Kaimo plėtros 
komitetą ir Tiesioginių išmokų komitetą, 
kurie buvo įsteigti 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu. 
Vadovaujančioji institucija ir šis 
Stebėsenos komitetas dalijasi atsakomybę 
už pagalbą valstybėms narėms įgyvendinti 
BŽŪP strateginius planus. Komisijai taip 
pat turėtų padėti Bendros žemės ūkio 
politikos komitetas pagal šio reglamento 
nuostatas;

(70) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą Komisijai įgyvendinti BŽŪP 
padeda iš valstybių narių atstovų sudaryti 
komitetai. Siekiant supaprastinti sistemą ir 
suvienyti valstybių narių poziciją, šio 
reglamento įgyvendinimo tikslu 
įsteigiamas tik vienas Stebėsenos 
komitetas, sujungiant Kaimo plėtros 
komitetą ir Tiesioginių išmokų komitetą, 
kurie buvo įsteigti 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu. 
Vadovaujančioji institucija ir šis 
Stebėsenos komitetas dalijasi atsakomybę 
už pagalbą valstybėms narėms įgyvendinti 
BŽŪP strateginius planus. Komisijai taip 
pat turėtų padėti Bendros žemės ūkio 
politikos komitetas ir Komisija turėtų 
teikti ataskaitas Europos Parlamento 
Vystymosi komitetui pagal šio reglamento 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 1033
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis 
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų 
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu 
susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama 
techninė parama valstybių narių iniciatyva, 
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos 
veiksmingam paramos administravimui ir 
įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį 
planą. Techninę paramą, kuri teikiama 
valstybių narių iniciatyva, numatoma 
didinti tik Maltai;

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis 
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų 
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu 
susiję veiksmai, įskaitant pagrindinių 
duomenų, reikiamų stebėti 6 straipsnyje 
išdėstytus konkrečius tikslus, kiekio ir 
kokybės gerinimą ir I priede išdėstytų 
atitinkamų rodiklių aktualumą ir 
tikslumą. Taip pat gali būti teikiama 
techninė parama valstybių narių iniciatyva, 
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos 
veiksmingam paramos administravimui ir 
įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį 
planą. Techninę paramą, kuri teikiama 
valstybių narių iniciatyva, numatoma 
didinti tik Maltai;

Or. en

Pagrindimas

Naujasis įgyvendinimo modelis yra pagrįstas principu „viešosios lėšos už rezultatus“. Tai 
susiję ir su didesniu dėmesiu nei anksčiau stebėsenos rezultatams. Šiuo metu nėra bazinio 
lygio duomenų, reikalingų vykdyti veiksmingą, nuoseklią rezultatų stebėseną. Todėl, 
vadovaudamasi šiuo pasiūlymu, Komisija turėtų leisti naudoti techninės paramos biudžetą, 
kad būtų galima pašalinti prieinamų pagrindinių duomenų ir atitinkamų rodiklių spragas.

Pakeitimas 1034
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis 
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų 
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu 
susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama 
techninė parama valstybių narių iniciatyva, 
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos 
veiksmingam paramos administravimui ir 

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis 
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų 
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu 
susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama 
techninė parama valstybių narių iniciatyva, 
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos 
veiksmingam paramos administravimui ir 
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įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį 
planą. Techninę paramą, kuri teikiama 
valstybių narių iniciatyva, numatoma 
didinti tik Maltai;

įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį 
planą. Bendra EŽŪFKP lėšų techninei 
paramai suma turėtų būti padidinta iki 5 
proc. EŽŪFKP finansinių asignavimų.
Techninę paramą, kuri teikiama valstybių 
narių iniciatyva, numatoma didinti tik 
Maltai;

Or. en

Pakeitimas 1035
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis 
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų 
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu 
susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama 
techninė parama valstybių narių iniciatyva, 
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos 
veiksmingam paramos administravimui ir 
įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį 
planą. Techninę paramą, kuri teikiama 
valstybių narių iniciatyva, numatoma 
didinti tik Maltai;

(71) Komisijos iniciatyva skiriamomis 
EŽŪFKP techninės paramos lėšomis turėtų 
būti remiami su [Horizontaliojo reglamento 
7 straipsnyje] nurodytų užduočių vykdymu 
susiję veiksmai. Taip pat gali būti teikiama 
techninė parama valstybių narių iniciatyva, 
kad būtų įvykdytos užduotys, būtinos 
veiksmingam paramos administravimui ir 
įgyvendinimui pagal BŽŪP strateginį 
planą, įskaitant nacionalinių 
administracijų ir pilietinių visuomeninių 
organizacijų darbuotojų gebėjimų 
stiprinimą, taip pat analitinei paramai, 
vykdant užduotis, susijusias su 
informacija grindžiamu politikos 
formavimu pagal šį reglamentą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą valstybėms narėms bus suteiktas naujas politikos formuotojos vaidmuo: 
jos turės vykdyti užduotis, pavyzdžiui, poreikių vertinimą, ir tai bus nauja žemės ūkio 
ministerijoms. Todėl svarbu leisti toms valstybėms narėms, kurios nori tai daryti, naudoti 
savo techninės paramos biudžetą, kad jos galėtų mokyti savo darbuotojus arba gauti techninę 
paramą naujoms užduotims, susijusioms su faktiniais duomenimis grindžiamu politikos 
formavimu, pavyzdžiui, poreikių vertinimui.
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Pakeitimas 1036
Tibor Szanyi, Franc Bogovič, Paolo De Castro, Eric Andrieu, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) tokiomis aplinkybėmis, kai 
valstybės narės, planuodamos 
intervencines priemones, turės kur kas 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo, 
tinklai yra labai svarbi priemonė siekiant 
vadovauti politikai, ją valdyti ir užtikrinti, 
kad tam būtų skiriama pakankamai 
dėmesio ir pajėgumų valstybėse narėse. 
Vienas bendras tinklas turėtų užtikrinti 
geresnį koordinavimą tarp tinklų veiklos 
Sąjungos ir nacionaliniu bei regioniniu 
lygmenimis. Šiuo Europos ir nacionaliniu 
BŽŪP tinklu pakeičiamas dabartinis 
Europos kaimo plėtros tinklas ir Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje tinklai bei nacionaliniai 
kaimo tinklai: tai bus tokia platforma, kuri 
teiks galimybę daugiau keistis žiniomis, 
siekiant gauti rezultatų ir pridėtinės vertės, 
kurių teikia politika Europos lygmeniu, 
ypač politika pagal programą „Europos 
horizontas“. Dėl to paties siekio gerinti 
keitimąsi žiniomis ir inovacijomis 
pradedama Europos inovacijų partnerystė 
žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje, 
įgyvendinant sąveikųjį inovacijų modelį 
pagal šiame reglamente nustatytą 
metodiką;

(72) tokiomis aplinkybėmis, kai 
valstybės narės, planuodamos 
intervencines priemones, turės kur kas 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo, 
tinklai yra labai svarbi priemonė siekiant 
vadovauti politikai, ją valdyti ir užtikrinti, 
kad tam būtų skiriama pakankamai 
dėmesio ir pajėgumų valstybėse narėse.
Vienas bendras tinklas turėtų užtikrinti 
geresnį koordinavimą tarp tinklų veiklos 
Sąjungos ir nacionaliniu bei regioniniu 
lygmenimis. Šiuo Europos ir nacionaliniu 
BŽŪP tinklu pakeičiamas dabartinis 
Europos kaimo plėtros tinklas (EKPT) ir 
Europos inovacijų partnerystės žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje tinklai bei 
nacionaliniai kaimo tinklai: tai bus tokia 
platforma, kuri teiks galimybę daugiau 
keistis žiniomis, siekiant gauti rezultatų ir 
pridėtinės vertės, kurių teikia politika 
Europos lygmeniu, ypač politika pagal 
programą „Europos horizontas“;

Or. en

Pakeitimas 1037
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kiekvieno BŽŪP plano 
įgyvendinimas ir pažanga, padaryta 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, turėtų 
būti reguliariai stebimi. Tokią BŽŪP 
rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemą 
reikėtų sukurti siekiant parodyti padarytą 
pažangą ir įvertinti politikos įgyvendinimo 
poveikį ir efektyvumą;

(73) kiekvieno BŽŪP plano 
įgyvendinimas ir pažanga, padaryta 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, turėtų 
būti reguliariai stebimi. Tokią BŽŪP 
rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemą 
reikėtų sukurti siekiant parodyti padarytą 
pažangą ir įvertinti politikos įgyvendinimo 
poveikį ir efektyvumą, kartu vengiant 
nereikalingos administracinės naštos 
nacionaliniu, regioniniu ar ūkių 
lygmenimis;

Or. ro

Pakeitimas 1038
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kiekvieno BŽŪP plano 
įgyvendinimas ir pažanga, padaryta 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, turėtų 
būti reguliariai stebimi. Tokią BŽŪP 
rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemą 
reikėtų sukurti siekiant parodyti padarytą 
pažangą ir įvertinti politikos įgyvendinimo 
poveikį ir efektyvumą;

(73) kiekvieno BŽŪP plano 
įgyvendinimas ir pažanga, padaryta 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, turėtų 
būti reguliariai stebimi. Tokią BŽŪP 
rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemą 
reikėtų sukurti siekiant parodyti padarytą 
pažangą ir įvertinti politikos įgyvendinimo 
poveikį ir efektyvumą, kartu užtikrinant, 
kad nacionaliniu, regiono ar ūkio lygiu 
nebūtų jaučiama naštos;

Or. en

Pakeitimas 1039
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(73) kiekvieno BŽŪP plano 
įgyvendinimas ir pažanga, padaryta 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, 
turėtų būti reguliariai stebimi. Tokią 
BŽŪP rezultatų, stebėsenos ir vertinimo 
sistemą reikėtų sukurti siekiant parodyti 
padarytą pažangą ir įvertinti politikos 
įgyvendinimo poveikį ir efektyvumą;

(73) kiekvieno BŽŪP plano 
įgyvendinimas ir pažanga, padaryta 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, 
turėtų būti reguliariai stebimi. Tokią 
BŽŪP rezultatų, stebėsenos ir vertinimo 
sistemą reikėtų sukurti siekiant parodyti 
padarytą pažangą ir įvertinti politikos 
įgyvendinimo poveikį ir efektyvumą, taip 
pat jos įgyvendinimo poveikį 
pagrindinėms teisėms;

Or. en

Pakeitimas 1040
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Šie vertinimo rodikliai ir veiklos 
rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistema 
bus kuriami atsižvelgiant į lyčių aspektą.
Rezultato ir produkto rodikliai, taikomi dėl 
su klimatu ir aplinka susijusių tikslų, gali 
apimti ir nacionalinėmis aplinkos ir 
klimato sričių planavimo priemonėmis, 
parengtomis pagal Sąjungos teisės aktus, 
nustatytas intervencines priemones;
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Or. en

Pakeitimas 1041
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Tuo pat metu šis ribotas rodiklių 
rinkinys neturėtų daryti įtakos išoriniams 
veiksniams, kurių naudos gavėjai negali 
kontroliuoti. Rezultato ir produkto 
rodikliai, taikomi dėl su klimatu ir aplinka 
susijusių tikslų, gali apimti ir 
nacionalinėmis aplinkos ir klimato sričių 
planavimo priemonėmis, parengtomis 
pagal Sąjungos teisės aktus, nustatytas 
intervencines priemones;

Or. en

Pagrindimas

Veiklos rezultatų sistema, kuria vertinami rezultatai pagal tikslus, ir tiksliniai rodikliai turi 
atspindėti tik naudos gavėjų atliktus veiksmus. Vertinimo rezultatams neturėtų daryti įtakos 
veiksniai, kurių naudos gavėjai negali kontroliuoti.

Pakeitimas 1042
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Elsi Katainen, Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Pavel Telička, 
Petri Sarvamaa, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus, kartu atsižvelgiant į išorės 
veiksnius, kuriems naudos gavėjai neturi 
įtakos. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Rodikliai turėtų būti paprasti, proporcingi ir atitikti BŽŪP tikslus. Kad valstybės narės galėtų 
pasiekti politikos rezultatus, nuo tada, kai susitariama dėl reglamento, jos turi aiškiai suprasti 
šiuos rodiklius. Jų pakeitimas deleguotaisiais aktais neatitinka subsidiarumo principo ir nėra 
nei pageidaujamas, nei ekonomiškai efektyvus.

Pakeitimas 1043
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių, pavyzdžiui, 
vandens politikos, tikslų. Vykdant veiklos 
rezultatais grindžiamą politiką reikia atlikti 
metinį ir daugiametį vertinimą, remiantis 
pasirinktais produkto, rezultato ir poveikio 
rodikliais, kaip apibrėžta veiklos rezultatų, 
stebėsenos ir vertinimo sistemoje. Šiuo 
tikslu turėtų būti sudarytas toks ribotų ir 
tikslingų rodiklių rinkinys, kad juo 
remiantis būtų galima kuo tiksliau 
nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, pavyzdžiui, vandens kokybė ir 
kiekis, turėtų apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didžiulę vandens svarbą žemės ūkiui, reiktų pabrėžti ryšį tarp žemės ūkio ir 
vandens politikos, ypač kiek tai susiję su vandens kokybės ir vandens kiekio tikslais, 
nustatytais Vandens pagrindų direktyvoje (200/60/EB).

Pakeitimas 1044
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį (74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
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įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti trimetį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir kitų ES fondų atveju, Europos Komisija šiame teisės akto projekte taip pat 
siūlo įpareigoti ES valstybes nares teikti metines ataskaitas. Negaliu pritarti šiam naujam 
elementui, nes nacionalinės ir regioninės administracijos nebus pajėgios surinkti ir surūšiuoti 
metiniam stebėjimui ir metinėms veiklos rezultatų ataskaitoms būtinų duomenų. Teikti 
ataskaitas kas trejus metus būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 1045
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
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valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti daugiametį vertinimą, 
remiantis pasirinktais produkto, rezultato ir 
poveikio rodikliais, kaip apibrėžta veiklos 
rezultatų, stebėsenos ir vertinimo 
sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas 
toks ribotų ir tikslingų rodiklių rinkinys, 
kad juo remiantis būtų galima kuo tiksliau 
nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

Or. fr

Pakeitimas 1046
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) pagal veiklos rezultatų, stebėsenos 
ir vertinimo sistemą valstybės narės turėtų 
stebėti daromą pažangą ir kasmet dėl jos
teikti ataskaitas Komisijai. Komisija, 
remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija, turėtų ataskaitose pranešti apie 
pažangą siekiant konkrečių tikslų visu 
programavimo laikotarpiu, nustatytą 
naudojant tam skirtus pagrindinius 
rodiklius;

(75) pagal veiklos rezultatų, stebėsenos 
ir vertinimo sistemą valstybės narės turėtų 
stebėti daromą pažangą ir kas kiekvienus 
trejus metus teikti dėl jos ataskaitas 
Komisijai. Komisija, remdamasi valstybių 
narių pateikta informacija, turėtų 
ataskaitose pranešti apie pažangą siekiant 
konkrečių tikslų visu programavimo 
laikotarpiu, nustatytą naudojant tam skirtus 
pagrindinius rodiklius;

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip ir kitų ES fondų atveju, Europos Komisija šiame teisės akto projekte taip pat 
siūlo įpareigoti ES valstybes nares teikti metines ataskaitas. Negaliu pritarti šiam naujam 
elementui, nes nacionalinės ir regioninės administracijos nebus pajėgios surinkti ir surūšiuoti 
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metiniam stebėjimui ir metinėms veiklos rezultatų ataskaitoms būtinų duomenų. Teikti 
ataskaitas kas trejus metus būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 1047
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) pagal veiklos rezultatų, stebėsenos 
ir vertinimo sistemą valstybės narės turėtų 
stebėti daromą pažangą ir kasmet dėl jos 
teikti ataskaitas Komisijai. Komisija, 
remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija, turėtų ataskaitose pranešti apie 
pažangą siekiant konkrečių tikslų visu 
programavimo laikotarpiu, nustatytą 
naudojant tam skirtus pagrindinius 
rodiklius;

(75) pagal veiklos rezultatų, stebėsenos 
ir vertinimo sistemą valstybės narės turėtų 
stebėti daromą pažangą ir dėl jos teikti 
ataskaitas. Komisija, remdamasi valstybių 
narių pateikta informacija, turėtų 
ataskaitose pranešti apie pažangą siekiant 
konkrečių tikslų visu programavimo 
laikotarpiu, nustatytą naudojant tam skirtus 
pagrindinius rodiklius;

Or. fr

Pakeitimas 1048
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai 
nukrypta nuo nustatytų siektinų reikšmių. 
Todėl, jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali 
būti paprašyta pateikti veiksmų planus. 
Dėl šios priežasties gali būti laikinai 
sustabdytas, o galiausiai ir sumažintas 
finansavimas Sąjungos lėšomis, jeigu 
planuoti rezultatai nebūtų pasiekti. Taip 

Išbraukta.
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pat nustatoma bendra paskata už gerus 
rezultatus, kuri bus naudojama kaip 
paskatų už gerus rezultatus taikymu 
grindžiamos paskatų sistemos dalis 
skatinant siekti gerų aplinkosaugos ir 
klimato srities veiklos rezultatų;

Or. fr

Pakeitimas 1049
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 
nebūtų pasiekti. Taip pat nustatoma 
bendra paskata už gerus rezultatus, kuri 
bus naudojama kaip paskatų už gerus 
rezultatus taikymu grindžiamos paskatų 
sistemos dalis skatinant siekti gerų 
aplinkosaugos ir klimato srities veiklos 
rezultatų;

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 
nebūtų pasiekti.

Or. ro

Pakeitimas 1050
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 
nebūtų pasiekti. Taip pat nustatoma 
bendra paskata už gerus rezultatus, kuri 
bus naudojama kaip paskatų už gerus 
rezultatus taikymu grindžiamos paskatų 
sistemos dalis skatinant siekti gerų 
aplinkosaugos ir klimato srities veiklos 
rezultatų;

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 
nebūtų pasiekti;

Or. en

Pagrindimas

Nesutinku įtraukti į BŽŪP paskatas už gerus veiklos rezultatus.

Pakeitimas 1051
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
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Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti 
rezultatai nebūtų pasiekti. Taip pat 
nustatoma bendra paskata už gerus 
rezultatus, kuri bus naudojama kaip 
paskatų už gerus rezultatus taikymu 
grindžiamos paskatų sistemos dalis 
skatinant siekti gerų aplinkosaugos ir 
klimato srities veiklos rezultatų;

Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti 
rezultatai nebūtų pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 1052
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Karine Gloanec Maurin, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti 
rezultatai nebūtų pasiekti. Taip pat 
nustatoma bendra paskata už gerus 
rezultatus, kuri bus naudojama kaip 
paskatų už gerus rezultatus taikymu 
grindžiamos paskatų sistemos dalis 
skatinant siekti gerų aplinkosaugos ir 
klimato srities veiklos rezultatų;

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti 
rezultatai nebūtų pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 1053
James Nicholson
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Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 
nebūtų pasiekti. Taip pat nustatoma 
bendra paskata už gerus rezultatus, kuri 
bus naudojama kaip paskatų už gerus 
rezultatus taikymu grindžiamos paskatų 
sistemos dalis skatinant siekti gerų 
aplinkosaugos ir klimato srities veiklos 
rezultatų;

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 
nebūtų pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 1054
Daniel Buda, Maria Gabriela Zoană, Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
76 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 

(76) turėtų būti nustatyti mechanizmai, 
pagal kuriuos būtų imamasi veiksmų 
siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus tuo atveju, jeigu įgyvendinant 
BŽŪP strateginį planą būtų labai nukrypta 
nuo nustatytų siektinų reikšmių. Todėl, 
jeigu veiklos rezultatai būtų labai ir 
nepagrįstai prasti, valstybių narių gali būti 
paprašyta pateikti veiksmų planus. Dėl šios 
priežasties ypatingais atvejais ir laiku 
perspėjus gali būti laikinai sustabdytas, o 
galiausiai ir sumažintas finansavimas 
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nebūtų pasiekti. Taip pat nustatoma bendra 
paskata už gerus rezultatus, kuri bus 
naudojama kaip paskatų už gerus rezultatus 
taikymu grindžiamos paskatų sistemos 
dalis skatinant siekti gerų aplinkosaugos ir 
klimato srities veiklos rezultatų;

Sąjungos lėšomis, jeigu planuoti rezultatai 
nebūtų pasiekti. Taip pat nustatoma bendra 
paskata už gerus rezultatus, kuri bus 
naudojama kaip paskatų už gerus rezultatus 
taikymu grindžiamos paskatų sistemos 
dalis skatinant siekti gerų aplinkosaugos ir 
klimato srities veiklos rezultatų;

Or. ro

Pakeitimas 1055
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
80 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80) ūkininkai patiria vis didesnę 
pajamų nepastovumo riziką, iš dalies dėl
rinkos poveikio ir iš dalies dėl ekstremalių 
orų reiškinių ir dažnų sanitarinių bei 
fitosanitarinių krizių, darančių poveikį 
Sąjungos gyvulininkystės ir žemdirbystės 
sektorių turtui. Siekiant sušvelninti pajamų 
nepastovumo poveikį, raginant ūkininkus 
gerais metais taupyti, kad būtų galima 
lengviau ištverti prastus metus, valstybės 
pagalbos taisyklės neturėtų būti taikomos 
toms nacionalinėms mokestinėms 
priemonėms, pagal kurias ūkininkų pajamų 
mokesčio bazė skaičiuojama daugiamečiu 
laikotarpiu;

(80) ūkininkai patiria vis didesnę 
pajamų nepastovumo riziką dėl 
padidėjusio rinkos poveikio, rinkos 
koncentracijos maisto perdirbimo 
sektoriuje, ekstremalių orų reiškinių dėl 
klimato kaitos ir dažnų sanitarinių bei 
fitosanitarinių krizių, darančių poveikį 
Sąjungos gyvulininkystės ir žemdirbystės 
sektorių turtui. Siekiant sušvelninti pajamų 
nepastovumo poveikį, raginant ūkininkus 
gerais metais taupyti, kad būtų galima 
lengviau ištverti prastus metus, valstybės 
pagalbos taisyklės neturėtų būti taikomos 
toms nacionalinėms mokestinėms 
priemonėms, pagal kurias ūkininkų pajamų 
mokesčio bazė skaičiuojama daugiamečiu 
laikotarpiu;

Or. en

Pakeitimas 1056
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
81 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(81) asmens duomenų, surinktų bet 
kurios šio reglamento nuostatos taikymo 
tikslais, tvarkymo būdas turėtų derėti su 
tais tikslais. Jie taip pat turėtų būti 
nuasmeninti ir apibendrinti, kai tvarkomi 
stebėsenos arba vertinimo tikslais, ir turėtų 
būti saugomi pagal Sąjungos teisę dėl 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, visų pirma Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200119ir 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/67920. Duomenų subjektams 
turėtų būti pranešama apie tokį duomenų 
tvarkymą ir apie jų teises į duomenų 
apsaugą;

(81) asmens duomenų, surinktų bet 
kurios šio reglamento nuostatos taikymo 
tikslais, tvarkymo būdas turėtų derėti su 
tais tikslais. Jie taip pat turėtų būti 
nuasmeninti ir apibendrinti, kai tvarkomi 
stebėsenos arba vertinimo tikslais, ir turėtų 
būti saugomi pagal Sąjungos teisę dėl 
asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, visų pirma Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/200119

ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) 2016/67920. Duomenys 
neturėtų būti renkami ir skelbiami apie 
tuos paramos gavėjus, kurių per vienerius 
gauta pagalba neviršija 1250 EUR ir kur 
reikalavimus atitinkantis plotas yra 
mažesnis nei 10 ha. Duomenų subjektams 
turėtų būti pranešama apie tokį duomenų 
tvarkymą ir apie jų teises į duomenų 
apsaugą;

_________________

19 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 
1).

20 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 1057
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
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83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 1058
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, (83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
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apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų, taisyklių dėl gyvūnų, 
priskiriamų gyvulininkystės sistemoms, 
kurioms netaikoma susietosios paramos 
sistema; priemonių, kuriomis siekiama, 
kad susietosios pajamų paramos gavėjai 
nenukentėtų dėl struktūrinių tam tikro 
sektoriaus rinkos pusiausvyros sutrikimų, 
įskaitant sprendimą, kad tokios paramos 
išmokos gali būti toliau mokamos iki 
2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 1059
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
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išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus, po to, 
kai jie priimami EP plenariniame 
posėdyje, dėl taisyklių, pagal kurias 
išmokos bus skiriamos su sąlyga, kad būtų 
naudojamos tam tikrų kanapių veislių 
sertifikuotos sėklos, ir dėl kanapių veislių 
nustatymo bei jose esančio 
tetrahidrokanabinolio kiekio tikrinimo 
procedūrų; taisyklių dėl geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės ir tam tikrų susijusių 
nuostatų dėl tinkamumo finansuoti 
reikalavimų; taip pat dėl deklaracijos 
turinio ir reikalavimų, kuriuos reikia 
atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

Or. el

Pakeitimas 1060
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų ir žemės ūkio 
sektoriaus darbuotojų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
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taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 1061
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti Sąjungoje ir už jos ribų 
veikiančių ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
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sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 1062
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
83 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83 a) Intensyvių gyvulininkystės sistemų 
susikūrimas koreliuoja su gyventojų 
atitinkamoje srityje mažėjimu ir tai 
sukelia sunkumų tradiciniams gyvulių 
auginimo būdams, ganymo ganyklose 
arba miškuose praktikai, kurie negali 
konkuruoti su sistema, pasižyminčia 
aukšto lygio išorės poveikiu. Todėl 
parama tokiai sistemai prieštarautų 
konkrečioms ūkininkavimo veikloms, 
kurios yra svarbios dėl socialinių, 
ekonominių ir, kai kuriais atvejais, 
aplinkos apsaugos priežasčių. Siekiant 
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užtikrinti veiksmingą susietosios paramos 
taikymą gyvulininkystei, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti tam tikrus 
aktus, kad būtų galima klasifikuoti 
intensyviosios gyvulininkystės gyvūnų 
rūšis, kurioms negalima taikyti susietosios 
paramos;

Or. en

Pakeitimas 1063
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
86 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(86) siekiant iš dalies pakeisti kai 
kurias neesmines šio reglamento 
nuostatas, pagal SESV 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 
priimti aktus dėl valstybių narių 
asignavimų tiesioginių išmokų 
intervencinėms priemonėms ir dėl 
taisyklių dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1064
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
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auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl 
tvarkos, pagal kurią užtikrinamas 
nuoseklus požiūris nustatant paskatos už 
gerus rezultatus taikymą valstybėms 
narėms. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201122

auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/201122;

_________________ _________________

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en
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Pakeitimas 1065
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl 
tvarkos, pagal kurią užtikrinamas 
nuoseklus požiūris nustatant paskatos už 
gerus rezultatus taikymą valstybėms 
narėms. Tais įgaliojimais turėtų būti 

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, trimetės
rezultatų ataskaitos turinio pateikimo 
taisyklių, taisyklių dėl valstybių narių 
siunčiamos informacijos, kad Komisija 
galėtų atlikti veiklos rezultatų analizę, ir 
taisyklių dėl su duomenimis susijusių 
poreikių bei sąveikų tarp galimų duomenų 
šaltinių. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
182/201122;
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naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201122

_________________ _________________

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemos turi būti nustatytos 
deleguotuoju aktu. Kita vertus, siūloma panaikinti paskatos už gerus rezultatus taikymą, nes 
jis gali virsti dviguba sankcija. Sąvoka „paskata“ yra klaidinanti, nes už jos iš tikrųjų slypi 
nuobauda, kuri gali būti pridėta prie sankcijų už siektinų tikslinių rodiklių neįgyvendinimą.

Pakeitimas 1066
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
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kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl 
tvarkos, pagal kurią užtikrinamas
nuoseklus požiūris nustatant paskatos už 
gerus rezultatus taikymą valstybėms 
narėms. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201122;

kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, metinės 
rezultatų ataskaitos turinio pateikimo 
taisyklių, taisyklių dėl valstybių narių 
siunčiamos informacijos, kad Komisija 
galėtų atlikti veiklos rezultatų analizę, ir 
taisyklių dėl su duomenimis susijusių 
poreikių bei sąveikų tarp galimų duomenų 
šaltinių. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 182/201122;

_________________ _________________

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. ro

Pakeitimas 1067
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
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išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl 
tvarkos, pagal kurią užtikrinamas 
nuoseklus požiūris nustatant paskatos už 
gerus rezultatus taikymą valstybėms 
narėms. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 
182/201122

išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 182/201122;

_________________ _________________

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
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mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 1068
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metano dujų išgavimui iš 
vyno gamybos atliekų ir šių 
kompostavimui, metinio visos Sąjungos 
paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
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veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl 
tvarkos, pagal kurią užtikrinamas 
nuoseklus požiūris nustatant paskatos už 
gerus rezultatus taikymą valstybėms 
narėms. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201122;

taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl 
tvarkos, pagal kurią užtikrinamas 
nuoseklus požiūris nustatant paskatos už 
gerus rezultatus taikymą valstybėms 
narėms. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201122;

_________________ _________________

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. fr

Pakeitimas 1069
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
87 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 

(87) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas ir 
išvengti nesąžiningos ūkininkų 
konkurencijos ar jų diskriminavimo, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai dėl bazinių plotų nustatymo 
teikiant paramą aliejingųjų sėklų augalų 
auginimui, taisyklių dėl žemės sklypų ir 
veislių patvirtinimo, skiriant specialiąją 
išmoką už medvilnę, ir susijusių pranešimų 
teikimo, išmokos sumažinimo 
apskaičiavimo tuo atveju, kai tinkamas 
finansuoti medvilnės plotas yra didesnis 
nei bazinis plotas, Sąjungos finansinės 
paramos vyno gamybos šalutinių produktų 
distiliavimui, metinio visos Sąjungos 
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paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl 
tvarkos, pagal kurią užtikrinamas 
nuoseklus požiūris nustatant paskatos už 
gerus rezultatus taikymą valstybėms 
narėms. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201122

paramos sumos, skiriamos kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms, išskaidymo 
kiekvienai valstybei narei, į BŽŪP 
strateginį planą įtraukiamų elementų 
pateikimo taisyklių, taisyklių dėl 
procedūros ir terminų, taikomų patvirtinant 
BŽŪP strateginius planus ir teikiant bei 
patenkinant prašymus leisti iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginius planus, vienodų 
sąlygų taikant reikalavimus dėl 
informacijos teikimo ir viešinimo, susijusio 
su informavimu apie galimybes, kurių 
teikia BŽŪP strateginiai planai, taisyklių 
dėl veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemos, metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisyklių, 
taisyklių dėl valstybių narių siunčiamos 
informacijos, kad Komisija galėtų atlikti 
veiklos rezultatų analizę, ir taisyklių dėl su 
duomenimis susijusių poreikių bei sąveikų 
tarp galimų duomenų šaltinių, taip pat dėl 
tvarkos dėl lėšų, susijusių su valstybės 
narės gerais veiklos rezultatais, 
gražinimu. Šie įgaliojimai turėtų būti 
vykdomi vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 182/201122;

_________________ _________________

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 
(OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 1070
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
88 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(88) Komisija turėtų priimti nedelsiant 
taikytinus įgyvendinimo aktus, kai 
tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
konkrečių problemų sprendimu kartu 
užtikrinant tiesioginių išmokų sistemos 
tęstinumą tam tikromis susiklosčiusiomis 
ypatingomis aplinkybėmis, yra priežasčių, 
dėl kurių privaloma skubėti. Be to, siekiant 
išspręsti vienoje arba daugiau valstybių 
narių kilusias neatidėliotinas problemas, 
kartu užtikrinant tiesioginių išmokų 
sistemos tęstinumą, Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, 
kai tinkamai pagrįstais atvejais ypatingos 
aplinkybės turi neigiamos įtakos paramos 
teikimui ir kelia pavojų veiksmingam 
išmokų mokėjimo įgyvendinimui pagal 
paramos sistemas, išvardytas šiame 
reglamente;

(88) Komisija turėtų priimti nedelsiant 
taikytinus deleguotuosius aktus, kai 
tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su 
konkrečių problemų sprendimu kartu 
užtikrinant tiesioginių išmokų sistemos 
tęstinumą tam tikromis susiklosčiusiomis 
ypatingomis aplinkybėmis, yra priežasčių, 
dėl kurių privaloma skubėti. Be to, siekiant 
išspręsti vienoje arba daugiau valstybių 
narių kilusias neatidėliotinas problemas, 
kartu užtikrinant tiesioginių išmokų 
sistemos tęstinumą, Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, 
kai tinkamai pagrįstais atvejais ypatingos 
aplinkybės turi neigiamos įtakos paramos 
teikimui ir kelia pavojų veiksmingam 
išmokų mokėjimo įgyvendinimui pagal 
paramos sistemas, išvardytas šiame 
reglamente;

Or. en

Pakeitimas 1071
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
90 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(90) kadangi šio reglamento tikslų 
valstybės narės negali deramai pasiekti, o 
dėl skirtumų tarp įvairių kaimo vietovių ir 
dėl ribotų valstybių narių finansinių 
išteklių tų tikslų būtų geriau siekti
Sąjungos lygmeniu, naudojantis 
daugiamete Sąjungos finansavimo garantija 
ir finansavimą skiriant aiškiai nustatytiems 
prioritetams, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(90) kadangi šio reglamento tikslus, 
atsižvelgiant į skirtumus tarp įvairių kaimo 
vietovių ir ribotus valstybių narių 
finansinių išteklius, galima pasiekti
Sąjungos lygmeniu, naudojantis 
daugiamete Sąjungos finansavimo garantija 
ir finansavimą skiriant aiškiai nustatytiems 
prioritetams, laikydamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Sąjunga gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Or. fr
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Pakeitimas 1072
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
92 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(92) siekiant, kad būtų sklandžiai 
pereita nuo reglamentuose (ES) Nr. 
1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 
nustatytos tvarkos prie šiame reglamente 
nustatytos tvarkos, Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti tam tikrus 
aktus dėl bet kokių paramos gavėjų įgytų 
teisių ir teisėtų lūkesčių apsaugos 
priemonių;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Manau, kad pereinamąjį BŽŪP laikotarpį, kuris planuojamas 2021 ir 2022 m., turi 
reglamentuoti atitinkamas ES pereinamojo laikotarpio reglamentas (pagrindinis teisės aktas), 
bet ne Komisijos deleguotieji aktai. Ši tema yra ypač aktuali Sąjungos sektoriaus politikai ir 
todėl kompetencijos negalima perkelti iš ES teisėkūros institucijų Komisijai.

Pakeitimas 1073
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
92 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(92a) Europos Sąjungos salų regionams 
vykdant žemės ūkio veiklą ir vystant 
kaimo vietoves kyla konkrečių sunkumų.
Reikėtų įvertinti bendros žemės ūkio 
politikos poveikį šiuose regionuose ir 
išnagrinėti galimybę Reglamente (ES) Nr. 
229/2013 nustatytas priemones pradėti 
taikyti visiems ES salų regionams.

Or. es
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Pakeitimas 1074
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
93 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(93) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
tęstinumą, specialiosios nuostatos Kroatijai 
dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo 
ir papildomų nacionalinių tiesioginių 
išmokų pagal laipsniško išmokų įvedimo 
mechanizmą turėtų būti toliau taikomos iki 
2021 m. sausio 1 d.,

(93) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir 
tęstinumą, specialiosios nuostatos Kroatijai 
dėl laipsniško tiesioginių išmokų įvedimo 
ir papildomų nacionalinių tiesioginių 
išmokų pagal laipsniško išmokų įvedimo 
mechanizmą turėtų būti toliau taikomos.
Kroatijai bus suteikta teisė į sumą pagal 
Stojimo sutartį 2022 m., įskaitant 
papildomas lėšas nacionaliniam rezervui, 
skirtam išminuotai žemei Kroatijoje 
finansuoti, ir ši teisė turėtų būti įtraukta į 
2022 m. nacionalinio paketo 
apskaičiavimą;

Or. hr
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