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Pakeitimas 81
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos.
Susiejant paramą su gamyba, parama turi 
būti sąžiningiau paskirstoma gamybai, 
gamintojams, regionams ir šalims, kad 
būtų naudinga mažiems ir vidutinio 
dydžio ūkininkams;

Or. pt

Pakeitimas 82
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
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(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos, 
gyvūnų gerovės ir į tarptautinių pareigų ir 
įsipareigojimų, įskaitant Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
Paryžiaus klimato susitarimą, laikymąsi;

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie ES politikos tikslus, visų pirma siekiama įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus, 
pvz., apsaugoti žemę ir klimatą ES ir už jos ribų, taip pat laikytis politikos suderinamumo 
vystymosi labui įsipareigojimų.

Pakeitimas 83
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
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klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos
ir kaimo plėtros;

Or. ro

Pakeitimas 84
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos
ir kaimo plėtros;

Or. sl

Pagrindimas

Kaimo plėtra, kaip neatsiejama BŽŪP dalis, turėtų būti įtraukta į tikslus, kuriais sprendžiami 
piliečiams susirūpinimą keliantys klausimai.

Pakeitimas 85
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(1a) atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 
30 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) ir nuosavų išteklių 
(2018/2714(RSP));

Or. pl

Pakeitimas 86
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 
30 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) ir nuosavų išteklių 
(2018/2714(RSP));

Or. pl

Pakeitimas 87
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) atsižvelgiant į itin svarbų bendros 
žemės ūkio politikos (BŽŪP) vaidmenį, 
2021–2027 m. DFP numatytas BŽŪP 
biudžetas turi būti padidintas realia 
išraiška, lyginant su 2014–2020 m. ES 
biudžetu;

Or. pl

Pakeitimas 88
Beata Gosiewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) atsižvelgiant į itin svarbų bendros 
žemės ūkio politikos (BŽŪP) vaidmenį, 
2021–2027 m. DFP numatytas BŽŪP 
biudžetas turi būti padidintas realia 
išraiška, lyginant su 2014–2020 m. ES 
biudžetu;

Or. pl

Pakeitimas 89
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) žemės ūkis neturėtų prisiimti jokių 
finansinių padarinių, atsiradusių dėl 
tokių politinių sprendimų kaip Jungtinės 
Karalystės išstojimas iš ES arba naujų 
Europos politikos strategijų finansavimas;

Or. pl

Pakeitimas 90
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) žemės ūkis neturėtų prisiimti jokių 
finansinių padarinių, atsiradusių dėl 
tokių politinių sprendimų kaip Jungtinės 
Karalystės išstojimas iš ES arba naujų 
Europos politikos strategijų finansavimas;

Or. pl
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Pakeitimas 91
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) atsižvelgiant į tiesioginių išmokų ir 
antrojo ramsčio lėšų, kuriomis svariai 
prisidedama prie investicijų ir darbo vietų 
kūrimo kaimo vietovėse, svarbą 
ūkininkams, numatomas drastiškas 
antrojo BŽŪP ramsčio finansavimo 
mažinimas yra nepriimtinas. Todėl 
įgyvendinant BŽŪP reikėtų susitelkti į 
pagrindinę veiklą, kurios biudžetą sudaro 
382,9 mlrd. EUR 2018 m. kainomis (t. y. 
430,9 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis), 
taigi tiek pat, kiek 2014–2020 m. 
laikotarpiu;

Or. pl

Pakeitimas 92
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) atsižvelgiant į tiesioginių išmokų ir 
antrojo ramsčio lėšų, kuriomis svariai 
prisidedama prie investicijų ir darbo vietų 
kūrimo kaimo vietovėse, svarbą 
ūkininkams, numatomas drastiškas 
antrojo BŽŪP ramsčio finansavimo 
mažinimas yra nepriimtinas. Todėl
įgyvendinant BŽŪP reikėtų susitelkti į 
pagrindinę veiklą, kurios biudžetą sudaro 
382,9 mlrd. EUR 2018 m. kainomis (t. y. 
430,9 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis), 
taigi tiek pat, kiek 2014–2020 m. 
laikotarpiu;
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Or. pl

Pakeitimas 93
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) reikalavimų laikymusi 
grindžiamas BŽŪP įgyvendinimo modelis 
turėtų būti tinkamai pritaikytas, 
užtikrinant, kad būtų skiriama daugiau 
dėmesio rezultatams ir rezultatyvumui. 
Taigi, Sąjunga turėtų nustatyti pagrindinius 
politikos tikslus, intervencijos rūšis ir 
pagrindinius Sąjungos reikalavimus, o 
valstybės narės turėtų turėti daugiau 
atsakomybės ir būti atskaitingesnės už tai, 
kad tie tikslai būtų pasiekti. Todėl reikia 
užtikrinti didesnį subsidiarumą, kad būtų 
geriau atsižvelgiama į vietos sąlygas ir 
poreikius. Atitinkamai pagal naują 
įgyvendinimo modelį valstybės narės 
turėtų būti atsakingos už savo BŽŪP 
intervencinių priemonių derinimą, 
laikydamosi pagrindinių Sąjungos 
reikalavimų, kad jų įnašas siekiant 
Sąjungos BŽŪP tikslų būtų kuo didesnis, ir 
nustatydamos bei sukurdamos 
reikalavimų atitikties ir kontrolės sistemą, 
taikomą paramos gavėjams;

(3) Sąjunga turėtų nustatyti 
pagrindinius politikos tikslus, intervencijos 
rūšis ir pagrindinius Sąjungos 
reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti 
daugiau atsakomybės ir būti 
atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų 
pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį 
subsidiarumą, kad būtų geriau 
atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius. 
Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo 
modelį valstybės narės turėtų būti 
atsakingos už savo BŽŪP intervencinių 
priemonių derinimą, laikydamosi 
pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų 
įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų 
kuo didesnis;

Or. pt

Pakeitimas 94
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) reikalavimų laikymusi grindžiamas 
BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti 

(3) reikalavimų laikymusi grindžiamas 
BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti 
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tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų 
skiriama daugiau dėmesio rezultatams ir 
rezultatyvumui. Taigi, Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindinius politikos tikslus, 
intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos 
reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti 
daugiau atsakomybės ir būti 
atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų 
pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį 
subsidiarumą, kad būtų geriau 
atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius.
Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo 
modelį valstybės narės turėtų būti 
atsakingos už savo BŽŪP intervencinių 
priemonių derinimą, laikydamosi 
pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų 
įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų 
kuo didesnis, ir nustatydamos bei 
sukurdamos reikalavimų atitikties ir 
kontrolės sistemą, taikomą paramos 
gavėjams;

tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų 
skiriama daugiau dėmesio rezultatams ir 
rezultatyvumui. Taigi, Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindinius politikos tikslus, 
intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos 
reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti 
daugiau atsakomybės ir būti 
atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų 
pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį 
subsidiarumą ir lankstumą, kad būtų 
geriau atsižvelgiama į vietos sąlygas ir 
poreikius. Atitinkamai pagal naują žemės 
ūkio našumu grindžiamą įgyvendinimo 
modelį valstybės narės turėtų būti 
atsakingos už savo BŽŪP intervencinių 
priemonių derinimą, laikydamosi 
pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų 
įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų 
kuo didesnis, ir nustatydamos bei 
sukurdamos reikalavimų atitikties ir 
kontrolės sistemą, taikomą paramos 
gavėjams;

Or. ro

Pakeitimas 95
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) reikalavimų laikymusi grindžiamas 
BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti 
tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų 
skiriama daugiau dėmesio rezultatams ir 
rezultatyvumui. Taigi, Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindinius politikos tikslus, 
intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos 
reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti 
daugiau atsakomybės ir būti 
atskaitingesnės už tai, kad tie tikslai būtų 
pasiekti. Todėl reikia užtikrinti didesnį 
subsidiarumą, kad būtų geriau 
atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius. 
Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo 

(3) reikalavimų laikymusi grindžiamas 
BŽŪP įgyvendinimo modelis turėtų būti 
tinkamai pritaikytas, užtikrinant, kad būtų 
skiriama daugiau dėmesio rezultatams ir 
rezultatyvumui. Taigi, Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindinius politikos tikslus, 
intervencijos rūšis ir pagrindinius Sąjungos 
reikalavimus, o valstybės narės turėtų turėti 
daugiau atsakomybės už tai, kad tie tikslai 
būtų pasiekti. Todėl reikia užtikrinti 
didesnį subsidiarumą, kad būtų geriau 
atsižvelgiama į vietos sąlygas ir poreikius. 
Atitinkamai pagal naują įgyvendinimo 
modelį valstybės narės turėtų būti 
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modelį valstybės narės turėtų būti 
atsakingos už savo BŽŪP intervencinių 
priemonių derinimą, laikydamosi 
pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų 
įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų 
kuo didesnis, ir nustatydamos bei 
sukurdamos reikalavimų atitikties ir 
kontrolės sistemą, taikomą paramos 
gavėjams;

atsakingos už savo BŽŪP intervencinių 
priemonių derinimą, laikydamosi 
pagrindinių Sąjungos reikalavimų, kad jų 
įnašas siekiant Sąjungos BŽŪP tikslų būtų 
kuo didesnis, ir nustatydamos bei 
sukurdamos reikalavimų atitikties ir 
kontrolės sistemą, taikomą paramos 
gavėjams;

Or. fr

Pakeitimas 96
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiame reglamente nustatytoms 
intervencijoms ir priemonėms turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) …/…12

[naujas Finansinis reglamentas] 
nuostatos, ypač dėl pasidalijamojo 
valdymo su valstybėmis narėmis, 
akredituotų įstaigų funkcijų ir biudžeto 
principų;

Išbraukta.

_________________

12 Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. [naujas Finansinis reglamentas].

Or. de

Pagrindimas

Bendrųjų nuostatų reglamentas (BNR) neturėtų būti taikomas pagal BŽŪP vykdomoms 
intervencinėms priemonėms ir veiksmams. BŽŪP ir struktūrinių fondų nuoseklumas nebuvo 
padidintas. BŽŪP įtraukus į BNR, pagal BŽŪP vykdomoms intervencinėms priemonėms ir 
veiksmams būtų taikomos dvi skirtingos reglamentavimo sistemos. Būtų suvaržyta nacionalinė 
veiksmų laisvė ir užkirstas kelias supaprastinimui.

Pakeitimas 97
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Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šiame reglamente nustatytoms 
intervencijoms ir priemonėms turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES, Euratomas) …/… [naujas 
Finansinis reglamentas]12 nuostatos, ypač 
dėl pasidalijamojo valdymo su valstybėmis 
narėmis, akredituotų įstaigų funkcijų ir 
biudžeto principų;

(5) šiame reglamente nustatytoms 
intervencijoms ir priemonėms turėtų būti 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento 2018/1046 (ES, 
Euratomas) …/… [naujas Finansinis 
reglamentas]12 nuostatos, ypač dėl 
pasidalijamojo valdymo su valstybėmis 
narėmis, akredituotų įstaigų funkcijų ir 
biudžeto principų;

_________________ _________________

12 Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. [naujas Finansinis reglamentas].

12 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 ir Sprendimas 
Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012. (OL L 193, 2018 7 30, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiški nuoroda į „Omnibus“ reglamentą, kad būtų sukurtas būtinas dabartinės ir 
būsimos sistemos ryšys.

Pakeitimas 98
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(7a) 2021–2027 m. Bendros žemės ūkio 
politikos biudžetas 27 ES valstybėms 
narėms turi būti išlaikytas bent tokio 
lygio, koks buvo 2014–2020 m. biudžetas 
palyginamosiomis kainomis 28 ES 
valstybėms narėms;

Or. ro

Pakeitimas 99
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsniu, 
BŽŪP įgyvendinimas turi derėti su 
vystomojo bendradarbiavimo tikslais, 
įskaitant, be kita ko, Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. Priemonės, kurių 
imamasi pagal šį reglamentą, neturėtų 
kelti grėsmės nei maisto gamybos 
pajėgumams ir ilgalaikiam besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, 
apsirūpinimo maistu saugumui, nei 
Sąjungos klimato kaitos švelninimo 
įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą 
įgyvendinimui;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi 
tikslus. Siekis sudaryti palankesnes sąlygas besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir 
padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą yra labai svarbūs ES vystomojo 
bendradarbiavimo tikslai. BŽŪP daro išorinį poveikį, visų pirma turintį įtakos prekybai 
žemės ūkio produktais. Laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo reikia 
stebėti galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams ir, 
jei įmanoma, jo išvengti.
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Pakeitimas 100
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) būtina numatyti mokėjimo agentūrų 
ir koordinavimo įstaigų akreditavimą 
valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, 
pagal kurias būtų gaunamos valdymo 
deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, 
sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos 
sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir 
nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines 
finansines ataskaitas. Be to, siekiant 
užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, 
ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir 
mokėjimo procedūromis susijusių patikrų 
sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos 
tarnybų bei valstybių narių, kurioms 
privaloma akredituoti kiekvieną atskirą 
mokėjimo agentūrą, patiriamą 
administracinę ir audito naštą, tų institucijų 
ir įstaigų, kurioms perduodama ši 
atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
konstitucinių nuostatų;

(9) būtina numatyti mokėjimo agentūrų 
ir koordinavimo įstaigų akreditavimą 
valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, 
pagal kurias būtų gaunamos valdymo 
deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, 
sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos 
sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir 
nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines 
finansines ataskaitas. Be to, siekiant 
užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, 
ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir 
mokėjimo procedūromis susijusių patikrų 
sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos 
tarnybų bei valstybių narių, kurioms 
privaloma akredituoti kiekvieną atskirą 
mokėjimo agentūrą, patiriamą 
administracinę ir audito naštą, tų institucijų 
ir įstaigų, kurioms perduodama ši 
atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
konstitucinių nuostatų. Komisija turi 
užtikrinti, kad valstybės narės šiam 
reglamentui netaikytų papildomų sąlygų, 
kurios apsunkintų paramos skyrimo 
procesą paramos gavėjams;

Or. ro

Pakeitimas 101
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) būtina numatyti mokėjimo agentūrų 
ir koordinavimo įstaigų akreditavimą 
valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, 

(9) būtina numatyti mokėjimo agentūrų 
ir koordinavimo įstaigų akreditavimą 
valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, 
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pagal kurias būtų gaunamos valdymo 
deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, 
sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos 
sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir 
nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines 
finansines ataskaitas. Be to, siekiant 
užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, 
ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir 
mokėjimo procedūromis susijusių patikrų 
sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos 
tarnybų bei valstybių narių, kurioms 
privaloma akredituoti kiekvieną atskirą 
mokėjimo agentūrą, patiriamą 
administracinę ir audito naštą, tų institucijų 
ir įstaigų, kurioms perduodama ši 
atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
konstitucinių nuostatų;

pagal kurias būtų gaunamos valdymo 
deklaracijos ir daugiametės rezultatų 
stebėsenos ataskaitos, sertifikuojamos 
valdymo ir stebėsenos sistemos bei 
ataskaitų teikimo sistemos ir 
nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines 
finansines ataskaitas. Be to, siekiant 
užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, 
ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir 
mokėjimo procedūromis susijusių patikrų 
sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos 
tarnybų bei valstybių narių, kurioms 
privaloma akredituoti kiekvieną atskirą 
mokėjimo agentūrą, patiriamą 
administracinę ir audito naštą, tų institucijų 
ir įstaigų, kurioms perduodama ši 
atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
konstitucinių nuostatų;

Or. fr

(Šis pakeitimas taikomas visame tekste, todėl reikia atlikti atitinkamus pakeitimus.)

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka pranešėjo pasiūlymą metinę rezultatų ataskaitą pakeisti daugiamete 
rezultatų stebėsenos ataskaita. Šis pakeitimas taikomas visame tekste, todėl reikia atlikti 
atitinkamus pakeitimus.

Pakeitimas 102
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) būtina numatyti mokėjimo agentūrų 
ir koordinavimo įstaigų akreditavimą 
valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, 
pagal kurias būtų gaunamos valdymo 
deklaracijos ir metinės rezultatų ataskaitos, 
sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos 
sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir 
nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines 
finansines ataskaitas. Be to, siekiant 

(9) būtina numatyti mokėjimo agentūrų 
ir koordinavimo įstaigų akreditavimą 
valstybėse narėse ir nustatyti procedūras, 
pagal kurias būtų gaunamos valdymo 
deklaracijos ir trimetės rezultatų ataskaitos, 
sertifikuojamos valdymo ir stebėsenos 
sistemos bei ataskaitų teikimo sistemos ir 
nepriklausomos įstaigos tvirtintų metines 
finansines ataskaitas. Be to, siekiant 
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užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, 
ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir 
mokėjimo procedūromis susijusių patikrų 
sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos 
tarnybų bei valstybių narių, kurioms 
privaloma akredituoti kiekvieną atskirą 
mokėjimo agentūrą, patiriamą 
administracinę ir audito naštą, tų institucijų 
ir įstaigų, kurioms perduodama ši 
atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
konstitucinių nuostatų;

užtikrinti nacionaliniu lygmeniu atliekamų, 
ypač su leidimų suteikimo, patvirtinimo ir 
mokėjimo procedūromis susijusių patikrų 
sistemos skaidrumą ir sumažinti Komisijos 
tarnybų bei valstybių narių, kurioms 
privaloma akredituoti kiekvieną atskirą 
mokėjimo agentūrą, patiriamą 
administracinę ir audito naštą, tų institucijų 
ir įstaigų, kurioms perduodama ši 
atsakomybė, skaičius turėtų būti ribojamas, 
laikantis kiekvienos valstybės narės 
konstitucinių nuostatų;

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 parengti. Numatyti kas trejus metus 
teikiamas (trimetes) ataskaitas būtų labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 103
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jeigu valstybė narė akredituoja 
daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji 
turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo 
įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų 
valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir 
įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir 
užtikrintų, kad Komisijos prašoma 
informacija apie kelių mokėjimo agentūrų 
veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši 
koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis 
veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama 
pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir 
turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet 
kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

(10) jeigu valstybė narė akredituoja 
daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji 
turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo 
įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų 
valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir 
įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir 
užtikrintų, kad Komisijos prašoma 
informacija apie kelių mokėjimo agentūrų 
veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši 
koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis 
veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama 
pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir 
turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet 
kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi.
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Mokėjimo agentūros turėtų plėtoti savo 
kaip ūkininkų patarėjų vaidmenį ir 
stengtis supaprastinti procedūras bei 
užtikrinti standartų atitiktį ES lygmeniu;

Or. ro

Pakeitimas 104
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jeigu valstybė narė akredituoja 
daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji 
turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo 
įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų 
valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir 
įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir 
užtikrintų, kad Komisijos prašoma 
informacija apie kelių mokėjimo agentūrų 
veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši 
koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis 
veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama 
pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir 
turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet 
kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

(10) jeigu valstybė narė akredituoja 
daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji 
turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo 
įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų 
valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir 
įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir 
užtikrintų, kad Komisijos prašoma 
informacija apie kelių mokėjimo agentūrų 
veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši 
koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis 
veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama 
pašalinti bet kokius nacionaliniu ar 
regionų lygmeniu nustatytus bendro 
pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat 
informuoti Komisiją apie bet kokius 
tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

Or. sl

Pagrindimas

Mokėjimo agentūros gali veikti ir regionų lygmeniu, todėl į tai taip pat reikėtų atsižvelgti.

Pakeitimas 105
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(11) valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti 
pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant 
pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis 
priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos 
biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti 
tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos 
tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos 
išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant 
Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų 
nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, 
turėtų būti gauti atitinkami produktai
pagal pagrindinius Sąjungos reikalavimus 
ir turėtų būti laikomasi tų reikalavimų bei 
valdymo sistemose nustatytos tvarkos;

(11) valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti 
pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant 
pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis 
priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos 
biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti 
tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame 
reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos 
tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos 
išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant 
Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų 
nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, 
tai turėtų būti daroma pagal pagrindinius 
Sąjungos reikalavimus, paisant BŽŪP 
nacionaliniuose strateginiuose planuose 
nustatytų atskiriems paramos gavėjams 
taikomų atitikties reikalavimams sąlygų
bei valdymo sistemose nustatytos tvarkos;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 35 straipsnyje nurodytus šio reglamento pakeitimus, kuriais siekiama 
vėl nustatyti, kad reikalavimus atitinkančios išlaidos yra išlaidos, atitinkančios Sąjungos 
pagrindinius reikalavimus, BŽŪP nacionaliniuose strateginiuose planuose nustatytas atskirų 
paramos gavėjų atitikties sąlygas ir valdymo sistemas.

Pakeitimas 106
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) valstybių narių akredituotos
mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti 
pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant 
pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis 
priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos 
biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti 
tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos 
tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos 
išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant 
Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų 
nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, 
turėtų būti gauti atitinkami produktai pagal 
pagrindinius Sąjungos reikalavimus ir 
turėtų būti laikomasi tų reikalavimų bei 
valdymo sistemose nustatytos tvarkos;

Or. en

Pakeitimas 107
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR 
apatinė riba turėtų būti panaikinta. 
Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, 
skirtas žemės ūkio sektoriui remti tuo 
atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės krizės 
padarytų poveikį žemės ūkio gamybai ar 
produkcijos paskirstymui. Reglamento 
(ES, Euratomas) [naujas Finansinis 
reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d 
punkte numatyta, kad įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus galima perkelti 
tik į kitus finansinius metus. Siekiant 
labai supaprastinti įgyvendinimo procesą 
paramos gavėjams ir nacionalinėms 
administracijoms, turėtų būti taikomas 
perkėlimo mechanizmas, naudojant bet 
kokias nepanaudotas žemės ūkio 
sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu 
būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis;
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d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

Or. en

Pakeitimas 108
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR 
apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų 
būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams 
ir nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio 
rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti 
tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės 
krizės padarytų poveikį žemės ūkio 
gamybai ar produkcijos paskirstymui. 
Reglamento (ES, Euratomas) [naujas 
Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 
dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 
straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą 
laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą 
kitais finansiniais metais ar daugiau 
ateinančių metų;
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sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu 
būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

Or. pl

Pakeitimas 109
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR 
apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų 
būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams 
ir nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio 
rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti 
tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės 
krizės padarytų poveikį žemės ūkio 
gamybai ar produkcijos paskirstymui. 
Reglamento (ES, Euratomas) [naujas 
Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 
dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 
straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą 
laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą 
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naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu 
būtina nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

kitais finansiniais metais ar daugiau 
ateinančių metų;

Or. pl

Pakeitimas 110
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Krizių rezervas turėtų būti 
išties veikianti lanksti priemonė, kurią 
naudodama ES galėtų geriau reaguoti į 
bet kokias krizes, kurios visoje ES turi 
įtakos bet kokiems žemės ūkio sektoriams, 
ypač ekonomikos atžvilgiu. Reglamento 
(ES, Euratomas) [naujas Finansinis 
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nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d 
punkte numatyta, kad įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus galima perkelti 
tik į kitus finansinius metus. Siekiant labai 
supaprastinti įgyvendinimo procesą 
paramos gavėjams ir nacionalinėms 
administracijoms, turėtų būti taikomas 
perkėlimo mechanizmas, naudojant bet 
kokias nepanaudotas žemės ūkio sektoriaus 
krizių rezervo, kuris bus sukurtas 2020 m., 
sumas. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 
straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą 
laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą 
kitais finansiniais metais ar daugiau 
ateinančių metų. Be to, reikalinga antra 
nukrypti leidžianti nuostata dėl 2020 
finansinių metų, nes visa nepanaudota 
rezervo suma 2020 m. pabaigoje turėtų būti 
perkelta į 2021 metus, į atitinkamą naujojo 
žemės ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į 
tas biudžeto eilutes, kurios skirtos 
tiesioginių išmokų intervencinėms 
priemonėms pagal BŽŪP strateginį planą.
Rezervas turėtų veikti už DFP ribų ir jam 
turėtų būti nustatytas aiškus panaudojimo 
mechanizmas;

Or. en

Pakeitimas 111
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
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žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Krizių rezervas turėtų būti 
išties veikianti lanksti priemonė, kurią 
naudodama ES galėtų geriau reaguoti į 
bet kokias krizes, kurios visos ES mastu 
turi padarinių bet kokiems žemės ūkio 
sektoriams, ypač ekonomikos atžvilgiu.
Reglamento (ES, Euratomas) [naujas 
Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 
dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą. Rezervas turėtų 
veikti už DFP ribų ir jam turėtų būti 
nustatytas aiškus panaudojimo 
mechanizmas;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinio krizių rezervo, kuriam iš BŽŪP biudžeto buvo skirta tik 400 mln. EUR, neužteko, 
kad būtų galima suteikti pakankamai paramos. Krizių rezervą turėtų būti įmanoma geriau 
panaudoti reaguojant į bet kokią krizę, kuri turi ES masto padarinių bet kokiems žemės ūkio 
sektoriams, ir jis turėtų palengvinti paramos gavėjų padėtį. Kad taip vyktų, rezervas turi 
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veikti už DFP ribų, jam turi būti skirtas gerokai didesnis finansinis paketas ir nustatytas 
aiškus panaudojimo mechanizmas.

Pakeitimas 112
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, rezervas iš pat pradžių turi 
būti sudarytas ne iš BŽŪP skirtos biudžeto 
eilutės;
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išmokų intervencinėms priemonėms pagal
BŽŪP strateginį planą;

Or. en

Pakeitimas 113
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų, kad žemės ūkio rezervo asignavimai 
būtų kaupiami visus finansinius metus ir 
perkeliami iš vienų metų į kitus. Be to, 
reikalinga antra nukrypti leidžianti nuostata 
dėl paskutinių dabartinės BŽŪP 
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ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

įgyvendinimo metų (N metų), nes visa 
nepanaudota rezervo suma jų pabaigoje 
turėtų būti perkelta į pirmuosius 
būsimosios BŽŪP įgyvendinimo metus 
(N+1 metus), į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

Or. fr

Pakeitimas 114
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
peržiūrėtas ir padidintas dabartinis krizių 
rezervas, kad būtų sukurtas žemės ūkio 
rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui 
papildoma remti tuo atveju, jei rinkos 
pokyčiai ar didelės krizės padarytų poveikį 
žemės ūkio gamybai, perdirbimui ar 
produkcijos paskirstymui. Reglamento (ES, 
Euratomas) [naujas Finansinis 
reglamentas] 12 straipsnio 2 dalies d 
punkte numatyta, kad įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus galima perkelti 
tik į kitus finansinius metus. Siekiant labai 
supaprastinti įgyvendinimo procesą 
paramos gavėjams ir nacionalinėms 
administracijoms, turėtų būti taikomas 
perkėlimo mechanizmas, naudojant bet 
kokias nepanaudotas žemės ūkio sektoriaus 
krizių rezervo, kuris bus sukurtas 2020 m., 
sumas. Šiuo tikslu būtina nukrypti nuo 12 
straipsnio 2 dalies d punkto, leidžiant 
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finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
iš žemės ūkio rezervo perkelti neribotą 
laikotarpį, finansuojant žemės ūkio rezervą 
kitais finansiniais metais ar daugiau 
ateinančių metų. Be to, reikalinga antra 
nukrypti leidžianti nuostata dėl 2020 
finansinių metų, nes visa nepanaudota 
rezervo suma 2020 m. pabaigoje turėtų būti 
perkelta į 2021 metus, į atitinkamą naujojo 
žemės ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į 
tas biudžeto eilutes, kurios skirtos 
tiesioginių išmokų intervencinėms 
priemonėms pagal BŽŪP strateginį planą;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama tiksliau apibrėžti žemės ūkio sektoriaus rezervo panaudojimo mastą: 
Sąjunga turi jo lėšas panaudoti siekdama sparčiai ir veiksmingai imtis veiksmų ištikus 
krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio produktų gamybai, perdirbimui ar paskirstymui.

Pakeitimas 115
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas ir paprasčiau bei veiksmingiau 
naudojamas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
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įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

Or. fr

Pakeitimas 116
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR 
apatinė riba turėtų būti panaikinta. Turėtų 
būti išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 
[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Turėtų būti išlaikytas žemės ūkio 
rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui remti 
tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar didelės 
krizės padarytų poveikį žemės ūkio 
gamybai ar produkcijos paskirstymui.
Reglamento (ES, Euratomas) [naujas 
Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 
dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
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įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

Or. ro

Pakeitimas 117
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį žemės ūkio gamybai ar produkcijos 
paskirstymui. Reglamento (ES, Euratomas) 

(14) siekiant užtikrinti, kad BŽŪP 
finansavimo sumos neviršytų metinių 
viršutinių ribų, reikėtų toliau taikyti 
finansinės drausmės mechanizmą, pagal 
kurį koreguojamas tiesioginės paramos 
dydis. Tačiau nustatyta 2 000 EUR apatinė 
riba turėtų būti panaikinta. Turėtų būti 
išlaikytas žemės ūkio rezervas, skirtas 
žemės ūkio sektoriui remti tuo atveju, jei 
rinkos pokyčiai ar didelės krizės padarytų 
poveikį ūkininkavimui, žemės ūkio 
gamybai ar produkcijos paskirstymui. 
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[naujas Finansinis reglamentas] 12 
straipsnio 2 dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

Reglamento (ES, Euratomas) [naujas 
Finansinis reglamentas] 12 straipsnio 2 
dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus asignavimus 
galima perkelti tik į kitus finansinius 
metus. Siekiant labai supaprastinti 
įgyvendinimo procesą paramos gavėjams ir 
nacionalinėms administracijoms, turėtų 
būti taikomas perkėlimo mechanizmas, 
naudojant bet kokias nepanaudotas žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervo, kuris bus 
sukurtas 2020 m., sumas. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų. Be to, reikalinga antra nukrypti 
leidžianti nuostata dėl 2020 finansinių 
metų, nes visa nepanaudota rezervo suma 
2020 m. pabaigoje turėtų būti perkelta į 
2021 metus, į atitinkamą naujojo žemės 
ūkio rezervo eilutę, negrąžinant jos į tas 
biudžeto eilutes, kurios skirtos tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms pagal 
BŽŪP strateginį planą;

Or. ro

Pakeitimas 118
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) kad Sąjunga išsaugotų tvirtą 
sistemą, kurioje ūkininkai galėtų tinkamai 
valdyti riziką ir greitai bei veiksmingai 
imtis veiksmų sunkios krizės atveju, žemės 
ūkio rezervo asignavimai turėtų būti 
asignuojami siekiant finansuoti 
Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 
numatytas išskirtines rinkos priemones ir 
perimti rizikos valdymo priemones, 



PE630.686v01-00 32/147 AM\1170188LT.docx

LT

kuriomis valstybės narės naudojasi pagal 
Reglamentą (ES) …/... [Reglamentas dėl 
BŽŪP strateginių planų] ir kurios 
ūkininkams taikomos ištikus kas 60 metų 
ir kas šimtmetį pasikartojančioms 
sunkioms klimato krizėms arba tuo atveju, 
jei ūkininkų pajamos smarkiai sumažėtų 
ir nepasiektų Komisijos iš anksto 
nustatytos sektoriaus apatinės ribos, kurią 
pasiekus ji būtų įgaliota priimti 
deleguotuosius aktus;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įdiegti dalinį Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų 70 straipsnyje 
numatytų rizikos valdymo priemonių perdraudimą sunkios krizės atveju. Atsižvelgiant į 
Europos Komisijos tikslus, šiomis priemonėmis siekiama sumažinti rizikos lygmenį, kad 
ūkininkai galėtų plačiau panaudoti šias priemones ir kad sumažėtų jų mokamos draudimo 
įmokos bei įnašai į šių priemonių diegimą.

Pakeitimas 119
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) turėtų būti išlaikytas žemės ūkio 
rezervas, skirtas žemės ūkio sektoriui 
remti tuo atveju, jei rinkos pokyčiai ar 
didelės krizės padarytų poveikį žemės ūkio 
produktų gamybai ar paskirstymui. 
Pradinė žemės ūkio rezervo suma 2021 m. 
turėtų būti nustatoma bendros žemės ūkio 
politikos biudžete. Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 12 straipsnio 2 
dalies d punkte numatyta, kad 
įsipareigojimams nepriskirtus 
asignavimus galima perkelti tik į kitus 
finansinius metus. Šiuo tikslu būtina 
nukrypti nuo 12 straipsnio 2 dalies 
d punkto, leidžiant įsipareigojimams 
nepriskirtus asignavimus iš žemės ūkio 
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rezervo perkelti neribotą laikotarpį, 
finansuojant žemės ūkio rezervą kitais 
finansiniais metais ar daugiau ateinančių 
metų;

Or. en

Pakeitimas 120
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos nacionalinėms 
administracijoms ir ūkininkams, reikėtų 
priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių 
metų dėl finansinės drausmės taikymo 
perkeltų sumų kompensavimas neturėtų 
būti atliekamas, kai finansinė drausmė 
taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) 
arba kai bendra įsipareigojimams 
nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 
0,2 proc. EŽŪGF finansavimo metinės 
viršutinės ribos;

(15) siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos nacionalinėms 
administracijoms ir ūkininkams, taip pat 
siekiant kuo labiau supaprastinti 
procedūras ir sumažinti mokėjimo formų 
sudėtingumą, reikėtų priimti nuostatą, kad 
iš praėjusių finansinių metų dėl finansinės 
drausmės taikymo perkeltų sumų 
kompensavimas neturėtų būti atliekamas, 
kai finansinė sankcija taikoma antrus iš 
eilės metus (N+1 metai) arba kai bendra 
įsipareigojimams nepriskirtų asignavimų 
suma nesiekia 0,2 proc. EŽŪGF 
finansavimo metinės viršutinės ribos;

Or. ro

Pakeitimas 121
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos nacionalinėms 
administracijoms ir ūkininkams, reikėtų 
priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių 
metų dėl finansinės drausmės taikymo 

(15) siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos nacionalinėms 
administracijoms ir ūkininkams, reikėtų 
priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių 
metų dėl finansinės drausmės taikymo 
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perkeltų sumų kompensavimas neturėtų 
būti atliekamas, kai finansinė drausmė 
taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) 
arba kai bendra įsipareigojimams 
nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 
0,2 proc. EŽŪGF finansavimo metinės 
viršutinės ribos;

perkeltų sumų kompensavimas neturėtų 
būti atliekamas, kai finansinė drausmė 
taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai);

Or. pl

Pakeitimas 122
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos nacionalinėms 
administracijoms ir ūkininkams, reikėtų 
priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių 
metų dėl finansinės drausmės taikymo 
perkeltų sumų kompensavimas neturėtų 
būti atliekamas, kai finansinė drausmė 
taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai) 
arba kai bendra įsipareigojimams 
nepriskirtų asignavimų suma nesiekia 
0,2 proc. EŽŪGF finansavimo metinės 
viršutinės ribos;

(15) siekiant išvengti pernelyg didelės 
administracinės naštos nacionalinėms 
administracijoms ir ūkininkams, reikėtų 
priimti nuostatą, kad iš praėjusių finansinių 
metų dėl finansinės drausmės taikymo 
perkeltų sumų kompensavimas neturėtų 
būti atliekamas, kai finansinė drausmė 
taikoma antrus iš eilės metus (N+1 metai);

Or. pl

Pakeitimas 123
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) tiesioginių išmokų lygio 
vienodinimas valstybėse narėse yra ypač 
svarbus siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas ES bendrojoje 
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rinkoje. Būtina skubiai užtikrinti teisingą 
išmokų paskirstymą valstybėms narėms. 
Be to, reikia užbaigti tiesioginių išmokų 
vienodinimo procesą 2021–2027 m. 
finansinėje perspektyvoje. Rytų Europos 
šalių ūkininkai to laukia nuo 2014 m.;

Or. pl

Pakeitimas 124
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) tiesioginių išmokų lygio 
vienodinimas valstybėse narėse yra ypač 
svarbus siekiant užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas ES bendrojoje 
rinkoje. Būtina skubiai užtikrinti teisingą 
išmokų paskirstymą valstybėms narėms. 
Be to, reikia užbaigti tiesioginių išmokų 
vienodinimo procesą 2021–2027 m. 
finansinėje perspektyvoje. Rytų Europos 
šalių ūkininkai to laukia nuo 2014 m.;

Or. pl

Pakeitimas 125
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) būtina tiesiogines išmokas 
koordinuoti valstybių narių lygmeniu, kad 
bendrojoje rinkoje būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos gamintojams;

Or. ro
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Pakeitimas 126
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) laikantis biudžetinės drausmės taip 
pat turi būti nuolat tikrinama vidutinės 
trukmės laikotarpio biudžeto padėtis. 
Komisija prireikus turėtų pasiūlyti teisės 
aktų leidėjui nustatyti tinkamas priemones, 
kad būtų užtikrinta, jog valstybės narės 
laikytųsi viršutinių ribų, nustatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, 
Euratomas) …/… [COM(2018) 322 final –
DFP reglamentas]. Be to, siekiant laikytis
metinės viršutinės ribos, Komisija turėtų 
visapusiškai nuolat išnaudoti jai suteiktus 
valdymo įgaliojimus ir prireikus Europos 
Parlamentui ir Tarybai arba tik Tarybai 
turėtų pasiūlyti atitinkamas priemones 
biudžeto padėčiai ištaisyti. Jei biudžetinių 
metų pabaigoje metinė viršutinė riba 
viršijama dėl valstybių narių prašomų 
kompensacijų, Komisija turėtų būti įgaliota 
imtis priemonių, kad turimą biudžetą būtų 
galima preliminariai paskirstyti valstybėms 
narėms proporcingai dar neišmokėtoms jų 
prašomoms kompensacijoms, ir imtis 
priemonių, kad būtų užtikrinta, jog 
nustatyta tų metų viršutinė riba nebus 
viršyta. Tų metų išmokos turėtų būti 
priskirtos kitiems biudžetiniams metams ir 
turėtų būti galutinai nustatyta visa 
kiekvienai valstybei narei skiriamo 
Sąjungos finansavimo suma, taip pat 
kompensacijos tarp valstybių narių, 
siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi tos 
nustatytos sumos;

(18) laikantis biudžetinės drausmės taip 
pat turi būti nuolat tikrinama vidutinės 
trukmės laikotarpio biudžeto padėtis. 
Komisija prireikus turėtų pasiūlyti teisės 
aktų leidėjui nustatyti tinkamas priemones, 
kad būtų užtikrinta, jog valstybės narės 
laikytųsi viršutinių ribų, nustatytų Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (ES, 
Euratomas) …/… [COM(2018)322 final –
DFP reglamentas]. Be to, Komisija turėtų 
užtikrinti, kad būtų paisoma metinės 
viršutinės ribos, ir prireikus Europos 
Parlamentui ir Tarybai arba tik Tarybai 
turėtų pasiūlyti atitinkamas priemones 
biudžeto padėčiai ištaisyti. Jei biudžetinių 
metų pabaigoje metinė viršutinė riba 
viršijama dėl valstybių narių prašomų 
kompensacijų, Komisija turėtų būti įgaliota 
pristatyti Parlamentui ir Tarybai
priemonių, kad turimą biudžetą būtų 
galima preliminariai paskirstyti valstybėms 
narėms proporcingai dar neišmokėtoms jų 
prašomoms kompensacijoms, ir imtis 
priemonių, kad būtų užtikrinta, jog 
nustatyta tų metų viršutinė riba nebus 
viršyta. Tų metų išmokos turėtų būti 
priskirtos kitiems biudžetiniams metams ir 
turėtų būti galutinai nustatyta visa 
kiekvienai valstybei narei skiriamo 
Sąjungos finansavimo suma, taip pat 
kompensacijos tarp valstybių narių, 
siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi tos 
nustatytos sumos;

Or. fr

Pakeitimas 127
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) akredituotų mokėjimo agentūrų 
patirtoms išlaidoms padengti reikalingus 
finansinius išteklius iš EŽŪGF Komisija 
valstybėms narėms turėtų skirti kaip 
kompensacijas, remdamasi tų agentūrų 
patirtų išlaidų apskaita. Taip pat būtina 
nustatyti, kad iki tol, kol tos kompensacijos 
bus išmokėtos kaip mėnesinės išmokos, 
reikiamus finansinius išteklius pagal savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų poreikius 
turi sutelkti pačios valstybės narės. Šiame 
reglamente turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad valstybių narių ir paramos gavėjų, 
dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP, patirtas 
administracines ir personalo išlaidas turi 
padengti jie patys;

(20) akredituotų mokėjimo agentūrų 
patirtoms išlaidoms padengti reikalingus 
finansinius išteklius iš EŽŪGF Komisija 
valstybėms narėms turėtų skirti kaip 
kompensacijas, remdamasi tų agentūrų 
patirtų išlaidų apskaita. Taip pat būtina 
nustatyti, kad iki tol, kol tos kompensacijos 
bus išmokėtos kaip mėnesinės išmokos, 
reikiamus finansinius išteklius pagal 
galutinių paramos gavėjų poreikius turi 
sutelkti pačios valstybės narės. Šiame 
reglamente turėtų būti aiškiai nustatyta, 
kad valstybių narių ir paramos gavėjų, 
dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP, patirtas 
administracines ir personalo išlaidas turi 
padengti jie patys;

Or. fr

Pakeitimas 128
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant suteikti Komisijai 
priemonių visų pirma tam, kad būtų galima 
valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti 
žemės ūkio išlaidų stebėseną ir stebėti 
vidutinės trukmės bei ilgalaikius žemės 
ūkio išteklius, turėtų būti numatyta naudoti 
agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei 
tobulinti palydovinius duomenis;

(21) siekiant suteikti Komisijai 
priemonių visų pirma tam, kad būtų galima 
valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti 
žemės ūkio išlaidų stebėseną, įvertinti 
padėtį ir laiku teikti pagalbą gaivalinių 
nelaimių atveju bei stebėti vidutinės 
trukmės bei ilgalaikius žemės ūkio 
išteklius, turėtų būti numatyta naudoti 
agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei 
tobulinti palydovinius duomenis;

Or. sl
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Pakeitimas 129
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Komisijos vaidmuo stebint žemės 
ūkio rinkas turėtų būti išplėstas įtraukiant 
prekybos srautų į besivystančias šalis ir iš 
jų stebėseną tose srityse, kurias šalys 
partnerės laiko jautriomis, siekiant 
užtikrinti, kad su BŽŪP susiję žemės ūkio 
maisto produktų sektoriaus prekybos 
rezultatai atitiktų ES įsipareigojimą 
užtikrinti politikos suderinamumą 
vystymosi labui;

Or. en

Pakeitimas 130
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad Sąjungos paramos lėšos būtų laiku 
išmokamos gavėjams, taigi jie galėtų 
efektyviai jas naudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisėje nustatytų 
mokėjimo terminų, paramos gavėjai gali 
dėl to patirti didelių sunkumų, tai taip pat 
gali trukdyti sudaryti metinį Sąjungos 
biudžetą. Todėl Sąjungos lėšomis neturėtų 
būti finansuojamos tos išlaidos, kurios 
patirtos nesilaikant mokėjimo terminų. 
Pagal proporcingumo principą Komisija 
turėtų būti įgaliota nustatyti šios bendros 
taisyklės išimtis dėl abiejų fondų;

(24) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad Sąjungos paramos lėšos būtų laiku 
išmokamos gavėjams, taigi jie galėtų 
efektyviai jas naudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisėje nustatytų 
mokėjimo terminų, paramos gavėjai gali 
dėl to patirti didelių sunkumų, tai taip pat 
gali trukdyti sudaryti metinį Sąjungos 
biudžetą. Todėl Sąjungos lėšomis neturėtų 
būti finansuojamos tos išlaidos, kurios 
patirtos nesilaikant mokėjimo terminų. 
Pagal proporcingumo principą Komisija 
turėtų būti įgaliota nustatyti šios bendros 
taisyklės išimtis dėl abiejų fondų. Jei 
mokėjimo agentūra atideda paramos 
tiesioginę išmoką paramos gavėjams, 
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jiems turėtų būti kompensuota už 
kiekvieną atidėtą dieną;

Or. ro

Pakeitimas 131
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad Sąjungos paramos lėšos būtų laiku 
išmokamos gavėjams, taigi jie galėtų 
efektyviai jas naudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisėje nustatytų 
mokėjimo terminų, paramos gavėjai gali 
dėl to patirti didelių sunkumų, tai taip pat 
gali trukdyti sudaryti metinį Sąjungos 
biudžetą. Todėl Sąjungos lėšomis neturėtų 
būti finansuojamos tos išlaidos, kurios 
patirtos nesilaikant mokėjimo terminų. 
Pagal proporcingumo principą Komisija 
turėtų būti įgaliota nustatyti šios bendros 
taisyklės išimtis dėl abiejų fondų;

(24) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad Sąjungos paramos lėšos būtų laiku 
išmokamos gavėjams, taigi jie galėtų 
efektyviai jas naudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisėje nustatytų 
mokėjimo terminų, paramos gavėjai gali 
dėl to patirti didelių sunkumų, tai taip pat 
gali trukdyti sudaryti metinį Sąjungos 
biudžetą. Todėl tos išlaidos, kurios patirtos 
nesilaikant mokėjimo terminų, turėtų būti 
padengiamos galutiniams paramos 
gavėjams skirtomis išmokomis ir, 
prireikus, dėl vėlavimo mokėti patirtos 
žalos kompensacija. Pagal proporcingumo 
principą Komisija turėtų būti įgaliota 
nustatyti šios bendros taisyklės išimtis dėl 
abiejų fondų;

Or. fr

Pakeitimas 132
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) pagal naujo BŽŪP įgyvendinimo 
modelio struktūrą ir pagrindines 
nuostatas valstybių narių atliktų išmokų 
tinkamumas finansuoti Sąjungos lėšomis 

(25) valstybių narių atliktų išmokų 
tinkamumas finansuoti Sąjungos lėšomis 
visada priklauso nuo jų atitikties 
Sąjungoje taikomiems pagrindiniams 
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nebeturėtų priklausyti nuo išmokų 
atskiriems paramos gavėjams teisėtumo ir 
tvarkingumo. Vietoj to pagal Reglamente 
(ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP 
strateginių planų] nurodytas intervencijos 
rūšis valstybių narių išmokos turėtų būti 
tinkamos finansuoti, jei joms prilygsta 
atitinkami gauti produktai ir jos atitinka 
taikytinus pagrindinius Sąjungos 
reikalavimus;

reikalavimams. Be to, pagal Reglamente 
(ES) …/… [Reglamentas dėl BŽŪP 
strateginių planų] nurodytas intervencijos 
rūšis valstybių narių išmokos turėtų būti 
tinkamos finansuoti, jei jos atitinka 
Reglamente (ES) …/…[Reglamentas dėl 
BŽŪP strateginių planų] nurodytuose 
nacionaliniuose strateginiuose planuose 
nustatytas atskiriems paramos gavėjams 
taikomas atitikties reikalavimams sąlygas;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 35 straipsnyje nurodytus šio reglamento pakeitimus, kuriais siekiama 
vėl nustatyti, kad reikalavimus atitinkančios išlaidos yra išlaidos, atitinkančios Sąjungos 
pagrindinius reikalavimus, BŽŪP nacionaliniuose strateginiuose planuose nustatytas atskirų 
paramos gavėjų atitikties sąlygas ir valdymo sistemas.

Pakeitimas 133
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) atsižvelgiant į naują BŽŪP 
įgyvendinimo modelį, kuriame didžiausias 
dėmesys skiriamas rezultatams, būtina 
išmatuoti su visais BŽŪP tikslais 
susijusius rezultatus ir poveikį, kaip 
nurodyta Strateginių planų reglamento 
[.../...] 5 ir 6 straipsniuose, kad būtų 
užtikrinta, jog BŽŪP lėšos naudojamos 
efektyviai;

Or. en

Pakeitimas 134
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) vadovaujantis biudžeto 
veiksmingumo principu, viešosios lėšos 
neturėtų būti skiriamos tokiai BŽŪP, kuri 
lemia kitas išlaidas aplinkai, visuomenės 
sveikatai ar paramai vystymuisi; todėl 
tokia kenksminga veikla neturėtų gauti 
BŽŪP finansavimo. Todėl siekiant 
užtikrinti BŽŪP ir ES išlaidų efektyvumą, 
į sąvoką, kas kelia pavojų Sąjungos 
biudžeto finansiniams interesams, reikėtų 
įtraukti riziką aplinkai ir visuomenės 
sveikatai. Tai taip pat padėtų užtikrinti 
BŽŪP ir kitų ES politikos sričių prioritetų 
ir tikslų suderinamumą. Sumažinant 
papildomas išlaidas kitose srityse, turėtų 
būti užtikrinamas viešųjų išlaidų 
veiksmingumas;

Or. en

Pagrindimas

Sąnaudos, kurių atsiranda dėl su aplinka, visuomenės sveikata, socialinėmis struktūromis ir 
vystymusi susijusio poveikio, tampa kitų viešųjų sričių, įskaitant ES, išlaidomis. Tai reiškia, 
kad jeigu išlaidos nėra veiksmingos, mes permokame kelis kartus, tarkim, vieną kartą 
mokėdami, pvz., už perteklinę gamybą, tada dar kartą spręsdami krizes ir dar kartą skirdami 
finansavimą paramai vystymuisi. Arba sumokėję už taršią žemės ūkio praktiką, mokame, kad 
vėliau po jos išvalytume arba atkurtume ekosistemas, arba vėl, kad išvalytume geriamąjį 
vandenį.

Pakeitimas 135
Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25c) vadovaujantis biudžeto 
veiksmingumo principu, pagal BŽŪP 
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neturėtų būti finansuojama koncentruoto 
šėrimo veikla;

Or. en

Pakeitimas 136
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) procedūra, pagal kurią EŽŪGF 
išmokos sumažinamos dėl Sąjungos 
teisėje nustatytų finansinių ribų 
nesilaikymo, turėtų būti supaprastinta ir 
suderinta su atitinkama EŽŪFKP 
išmokoms taikoma procedūra;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 137
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį 
mokamų kompensacijų mokėjimą iki tol, 
kol bus gauti trūkstami dokumentai;

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti, Komisija turėtų būti įgaliota 
paprašyti atitinkamos valstybės narės 
nurodyti pateisinamas priežastis, dėl kurių 
dokumentai nebuvo pateikti. Jeigu tokio 
pagrindimo nepakanka, Komisija gali 
kreiptis į Parlamentą ir Tarybą, siekdama 
prireikus sustabdyti mėnesinių išmokų 
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mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai. Dėl tokios 
procedūros jokiu būdu negali būti 
keliamas pavojus mokėjimo agentūrų 
arba galutinių paramos gavėjų 
ekonominei padėčiai;

Or. fr

Pakeitimas 138
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Atsižvelgiant į sudėtingesnius 
rezultatų rodiklius ir būtiną prisitaikymą 
prie naujo įgyvendinimo modelio, terminą 
rezultatų ataskaitoms apie gautus 
rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų 
reikšmių pateikti galima pratęsti ne vėliau 
kaip iki balandžio 30 d. Jeigu šie 
dokumentai nebūtų nusiųsti, todėl Komisija 
negalėtų patvirtinti atitinkamos mokėjimo 
agentūros sąskaitų arba patikrinti išlaidų 
tinkamumo finansuoti pagal gautus 
produktus, apie kuriuos pranešta, Komisija 
turėtų būti įgaliota sustabdyti mėnesinių 
išmokų mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį 
mokamų kompensacijų mokėjimą iki tol, 
kol bus gauti trūkstami dokumentai;

Or. en

Pakeitimas 139
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. imtinai nusiųsti Komisijai 
metines finansines ataskaitas ir iki 2026, 
2028 ir 2030 m. vasario 15 d. imtinai –
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų daugiametės stebėsenos
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti, Komisija turėtų būti įgaliota 
sustabdyti mėnesinių išmokų mokėjimą ir 
pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas tiesiogiai atitinka pranešėjos pasiūlymą panaikinti pareigą teikti kasmetinę 
rezultatų ataskaitą ir vietoj jos nurodyti, kad 2026, 2028 ir 2030 metais turi būti pateiktos 
daugiametės rezultatų stebėsenos ataskaitos.

Pakeitimas 140
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų
birželio 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
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mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į rezultatų rodiklių sudėtingumą ir tai, kad būtina prisitaikyti prie naujo 
įgyvendinimo modelio, terminą veiklos rezultatų ataskaitoms pateikti reikia pratęsti.

Pakeitimas 141
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai trimetes
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

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 parengti. Numatyti kas trejus metus 
teikiamas (trimetes) ataskaitas būtų labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 142
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Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
balandžio 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

Or. sl

Pagrindimas

Per keturių mėnesių laikotarpį parengti, patvirtinti ir Stebėsenos komitetui patikrinti veiklos 
rezultatų ataskaitą gali būti sudėtingas uždavinys. Šis laikotarpis bus trumpesnis nei 
dabartinis ataskaitų teikimo pagal II ramstį laikotarpis, todėl N+1 m. balandžio 15 d. siūloma 
kaip metinių ataskaitų ir metinių veiklos rezultatų, susijusių su BŽŪP strateginių planų 
įgyvendinimu, siuntimo data.

Pakeitimas 143
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) turėtų būti nustatyta nauja 
mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, 
kai gauti produktai yra neįprastai menki. 
Kai gauti produktai, apie kuriuos 
pranešta, yra neįprastai menki, palyginti 
su deklaruotomis išlaidomis, ir kai 
valstybės narės negali pateikti pagrįstų ir 
suprantamų priežasčių, kodėl susiklostė ši 

Išbraukta.



AM\1170188LT.docx 47/147 PE630.686v01-00

LT

padėtis, Komisija turėtų būti įgaliota 
kartu su N−1 finansinių metų 
finansuojamų išlaidų sumažinimu 
sustabdyti būsimų su ta intervencine 
priemone, su kuria susiję gauti produktai 
buvo neįprastai menki, susijusių išlaidų 
finansavimą. Tokie sustabdymai turėtų 
būti patvirtinami sprendime dėl metinio 
veiklos rezultatų patvirtinimo;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nuosekliai išreiškiamas pranešėjos siekis, kad rezultatų tikrinimas būtų 
daugiametis, todėl reikia panaikinti kasmetinį rezultatų tikrinimą. Todėl aišku, kad reikia 
išbraukti šią dalį, kurioje nustatytos taisyklės, pagal kurias mokėjimai gali būti stabdomi 
metinio rezultatų patvirtinimo atveju: kadangi patvirtinimo nebėra, ši dalis yra 
nebereikalinga.

Pakeitimas 144
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) turėtų būti nustatyta nauja 
mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, 
kai gauti produktai yra neįprastai menki. 
Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, 
yra neįprastai menki, palyginti su 
deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės 
narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų 
priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, 
Komisija turėtų būti įgaliota kartu su N−1 
finansinių metų finansuojamų išlaidų 
sumažinimu sustabdyti būsimų su ta 
intervencine priemone, su kuria susiję gauti 
produktai buvo neįprastai menki, susijusių 
išlaidų finansavimą. Tokie sustabdymai 
turėtų būti patvirtinami sprendime dėl 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo;

(29) turėtų būti nustatyta nauja 
mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, 
kai gauti produktai yra neįprastai menki. 
Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, 
yra neįprastai menki, palyginti su 
deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės 
narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų 
priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, 
Komisija turėtų būti įgaliota kartu su N+1 
finansinių metų finansuojamų išlaidų 
sumažinimu sustabdyti būsimų su ta 
intervencine priemone, su kuria susiję gauti 
produktai buvo neįprastai menki, susijusių 
išlaidų finansavimą. Tokie sustabdymai 
turėtų būti patvirtinami sprendime dėl
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo. Tai 
taikytina ir tuo atveju, jei nesilaikoma III 
ir IV prieduose nustatytų „palankių 
sąlygų“ fondų paramos įgyvendinimui ir 
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11 straipsnio 1 dalyje nustatytų palankių 
horizontaliųjų principų, nustatytų 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentuose, kuriuose išdėstytos 
bendrosios nuostatos dėl Europos 
regioninės plėtros fondo, „Europos 
socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės 
fondo ir nustatomos šių fondų, 
Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus 
saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų 
priemonės finansinės taisyklės, kaip 
nustatyta 123 straipsnyje;

Or. pt

Pakeitimas 145
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) turėtų būti nustatyta nauja 
mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, 
kai gauti produktai yra neįprastai menki. 
Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, 
yra neįprastai menki, palyginti su 
deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės 
narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų 
priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, 
Komisija turėtų būti įgaliota kartu su N−1 
finansinių metų finansuojamų išlaidų 
sumažinimu sustabdyti būsimų su ta 
intervencine priemone, su kuria susiję gauti 
produktai buvo neįprastai menki, susijusių 
išlaidų finansavimą. Tokie sustabdymai 
turėtų būti patvirtinami sprendime dėl 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo;

(29) turėtų būti nustatyta nauja 
mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, 
kai gauti produktai yra neįprastai menki. 
Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, 
yra neįprastai menki, palyginti su 
deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės 
narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų 
priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, 
Komisija turėtų būti įgaliota kreiptis į 
Parlamentą ir Tarybą, siekdama tuo 
atveju, jei būtų padarytas akivaizdus 
sunkus pažeidimas, kartu su N−1 
finansinių metų finansuojamų išlaidų 
sumažinimu sustabdyti būsimų su ta 
intervencine priemone, su kuria susiję gauti 
produktai buvo neįprastai menki, susijusių 
išlaidų finansavimą. Tokie sustabdymai 
turėtų būti patvirtinami sprendime dėl 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo;

Or. fr



AM\1170188LT.docx 49/147 PE630.686v01-00

LT

Pakeitimas 146
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) turėtų būti nustatyta nauja 
mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, 
kai gauti produktai yra neįprastai menki. 
Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, 
yra neįprastai menki, palyginti su 
deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės 
narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų 
priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, 
Komisija turėtų būti įgaliota kartu su N−1 
finansinių metų finansuojamų išlaidų 
sumažinimu sustabdyti būsimų su ta 
intervencine priemone, su kuria susiję gauti 
produktai buvo neįprastai menki, susijusių 
išlaidų finansavimą. Tokie sustabdymai 
turėtų būti patvirtinami sprendime dėl 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo;

(29) turėtų būti nustatyta nauja 
mokėjimų sustabdymo tvarka tais atvejais, 
kai gauti produktai yra neįprastai menki. 
Kai gauti produktai, apie kuriuos pranešta, 
yra neįprastai menki, palyginti su 
deklaruotomis išlaidomis, ir kai valstybės 
narės negali pateikti pagrįstų ir suprantamų 
priežasčių, kodėl susiklostė ši padėtis, 
Komisija turėtų būti įgaliota kartu su N−1 
finansinių metų finansuojamų išlaidų 
sumažinimu, ir prieš tai įspėjusi,
sustabdyti būsimų su ta intervencine 
priemone, su kuria susiję gauti produktai 
buvo neįprastai menki, susijusių išlaidų 
finansavimą. Tokie sustabdymai turėtų būti 
patvirtinami sprendime dėl metinio veiklos 
rezultatų patvirtinimo;

Or. ro

Pakeitimas 147
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi 
būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų 

Išbraukta.
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planą, kuris bus parengtas 
konsultuojantis su Komisija ir jame bus 
nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Jei 
valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų 
veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, 
Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo 
aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių 
išmokų mokėjimą;

Or. pl

Pakeitimas 148
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi 
būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų 
planą, kuris bus parengtas 
konsultuojantis su Komisija ir jame bus 
nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Jei 
valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų 
veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, 
Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo 
aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių 
išmokų mokėjimą;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 149
Miguel Viegas
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi 
būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų 
planą, kuris bus parengtas 
konsultuojantis su Komisija ir jame bus 
nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Jei 
valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų 
veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, 
Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo 
aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių 
išmokų mokėjimą;

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 150
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
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kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuris bus parengtas konsultuojantis su 
Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai. Jei valstybė narė 
nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano 
arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija 
turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu 
sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų 
mokėjimą;

kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuris bus parengtas konsultuojantis su 
vietos, regioninio ir tarptautinio lygmenų
suinteresuotaisiais subjektais. Tokiame 
veiksmų plane turėtų būti nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai. Jei valstybė narė 
nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano 
arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija 
turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu 
sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų 
mokėjimą. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas tam, kad būtų laikomasi 
Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų, 
taip pat ES ir valstybių narių 
įsipareigojimų pagal Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. ir Sutartį;

Or. en

Pagrindimas

2005 m. ir 2017 m. ES įsipareigojo pripažinti ir stiprinti nevalstybinių subjektų dalyvavimo 
principą siekiant įgyvendinti Konsensuso dėl vystymosi tikslus. Jų dalyvavimo standartai 
nustatyti Komisijos komunikato COM(2002)598 final išvadose. Kadangi BŽŪP būdingas 
stiprus išorinis aspektas ir žemės ūkis yra vystymosi proceso pagrindas, turi būti taikomas 
politikos suderinamumo vystymosi labui principas (SESV 208 straipsnis).

Pakeitimas 151
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 

(30) todėl tais atvejais, kai vėluojama 
daryti pažangą arba pažanga yra 
nepakankama siekiant nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
siektinų reikšmių, Komisija turėtų būti 
įgaliota, priimdama įgyvendinimo aktą, 
reikalauti, kad atitinkama valstybė narė 
imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal 
veiksmų planą, kuris bus parengtas 
konsultuojantis su Komisija ir jame bus 
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taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuris bus parengtas konsultuojantis su 
Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai. Jei valstybė narė 
nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano 
arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija 
turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu 
sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų 
mokėjimą;

nustatyti aiškūs pažangos rodikliai. Jei 
valstybė narė nepateiktų ar neįgyvendintų 
veiksmų plano arba jei šio veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakaktų padėčiai ištaisyti, 
Komisija turėtų būti įgaliota įgyvendinimo 
aktu sustabdyti mėnesinių arba tarpinių 
išmokų mokėjimą;

Or. ro

Pakeitimas 152
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuris bus parengtas konsultuojantis su 
Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai. Jei valstybė narė 
nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano 
arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija 
turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu 
sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų 
mokėjimą;

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių ir valstybė narė negali pateikti 
tam deramai pagrįstų priežasčių, Komisija 
turėtų būti įgaliota reikalauti, kad 
atitinkama valstybė narė pateiktų veiksmų 
planą, kuris bus parengtas konsultuojantis 
su Komisija. Veiksmų plane aprašomi 
būtini taisomieji veiksmai ir numatytas 
laikotarpis jam įgyvendinti. Jei valstybė 
narė nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų 
plano arba jei taptų akivaizdu, kad šio 
veiksmų plano akivaizdžiai nepakaktų 
padėčiai ištaisyti, Komisija turėtų būti 
įgaliota įgyvendinimo aktu sustabdyti 
mėnesinių arba tarpinių išmokų mokėjimą;

Or. en
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Pakeitimas 153
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuris bus parengtas konsultuojantis su 
Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai. Jei valstybė narė 
nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano 
arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija 
turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu
sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų 
mokėjimą;

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota prašyti Parlamento ir Tarybos 
sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuris bus parengtas konsultuojantis su 
Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs
pažangos rodikliai. Jei valstybė narė 
nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano 
arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija 
turėtų būti įgaliota prašyti Parlamento ir 
Tarybos sustabdyti mėnesinių arba tarpinių 
išmokų mokėjimą;

Or. fr

Pakeitimas 154
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kaip ir pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1306/2013, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus, kai yra 
didelių trūkumų valdymo sistemose, 
įskaitant Sąjungos pagrindinių reikalavimų 
nesilaikymą ir ataskaitų nepatikimumą. 

(31) kaip ir pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1306/2013, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus, kai yra 
didelių trūkumų valdymo sistemose, 
įskaitant Sąjungos pagrindinių reikalavimų 
nesilaikymą ir ataskaitų nepatikimumą. Be 
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Tačiau mokėjimų sustabdymo sąlygas 
būtina persvarstyti, kad šis mechanizmas 
būtų efektyvesnis. Dėl tokių sustabdymų 
finansinių padarinių turėtų būti nuspręsta 
atliekant ad hoc atitikties patvirtinimo
procedūrą;

to, BŽŪP įgyvendinimo ir kitų ES 
politikos sričių ir įsipareigojimų, inter 
alia, darnaus vystymosi tikslų (DVT), 
įsipareigojimų klimato, aplinkos ir 
žmogaus teisių srityse, įgyvendinimo 
nesuderinamumas turėtų būti laikomas 
dideliu valstybių narių valdymo sistemų 
trūkumu ir neveiksmingu ES lėšų 
panaudojimu. Tačiau mokėjimų 
sustabdymo sąlygas būtina persvarstyti, 
kad šis mechanizmas būtų efektyvesnis. 
Dėl tokių sustabdymų finansinių padarinių 
turėtų būti nuspręsta atliekant ad hoc
atitikties patvirtinimo procedūrą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad bendra žemės ūkio politika turi būti suderinta su ES vystymosi politika, 
kaip pripažinta Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities (COM(2017)713 
final) ir kaip yra pripažinusi Taryba ir valstybės narės 2017 m. Naujajame Europos 
konsensuse dėl vystymosi, BŽŪP įgyvendinimo ir platesnio masto Sąjungos išorės tikslų 
nesuderinamumo problema turi būti sprendžiama taikant sankcijas, jei toks nesuderinamumas 
atsiranda dėl tyčinių veiksmų.

Pakeitimas 155
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kaip ir pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1306/2013, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus, kai yra 
didelių trūkumų valdymo sistemose, 
įskaitant Sąjungos pagrindinių reikalavimų 
nesilaikymą ir ataskaitų nepatikimumą. 
Tačiau mokėjimų sustabdymo sąlygas
būtina persvarstyti, kad šis mechanizmas 
būtų efektyvesnis. Dėl tokių sustabdymų 
finansinių padarinių turėtų būti nuspręsta 
atliekant ad hoc atitikties patvirtinimo 
procedūrą;

(31) kaip ir pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1306/2013, Komisija turėtų būti 
įgaliota prašyti Parlamento ir Tarybos 
sustabdyti mokėjimus, kai yra didelių 
trūkumų valdymo sistemose, įskaitant 
Sąjungos pagrindinių reikalavimų 
nesilaikymą ir ataskaitų nepatikimumą. 
Tačiau mokėjimų sustabdymo sąlygas 
būtina persvarstyti, kad šis mechanizmas 
būtų efektyvesnis. Dėl tokių sustabdymų 
finansinių padarinių turėtų būti atliktas 
poveikio tyrimas ir negali būti sukeltas 
pavojus mokėjimo agentūros arba 
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galutinių paramos gavėjų finansinei 
padėčiai;

Or. fr

Pakeitimas 156
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) pagal naują įgyvendinimo modelį 
turėtų būti nustatytas metinis veiklos 
rezultatų patvirtinimas, siekiant tikrinti 
išlaidų tinkamumą finansuoti remiantis 
gautais produktais, apie kuriuos pranešta. 
Siekiant spręsti tokias situacijas, kai dėl 
deklaruotų išlaidų nėra atitinkamų gautų 
produktų, apie kuriuos būtų pranešta, ir 
valstybės narės šio nukrypimo negali 
tinkamai pagrįsti, turėtų būti nustatytas 
išmokų sumažinimo mechanizmas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 157
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Komisija yra atsakinga už Sąjungos 
biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis pagal Sutarties 317 
straipsnį. Todėl Komisija turėtų būti 
įgaliota nuspręsti, priimdama 
įgyvendinimo aktus, ar valstybių narių 
patirtos išlaidos atitinka Sąjungos teisę. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
teisė pagrįsti savo sprendimus išmokėti 

(41) Komisija yra atsakinga už Sąjungos 
biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis pagal Sutarties 317 
straipsnį. Todėl Komisija turėtų būti 
įgaliota nuspręsti, priimdama 
įgyvendinimo aktus, ar valstybių narių 
patirtos išlaidos atitinka Sąjungos teisę, 
prioritetus ir tarptautinius susitarimus, 
inter alia, Darnaus vystymosi darbotvarkę 
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išmokas, o valstybių narių ir Komisijos 
nesutarimo atveju turėtų būti naudojamasi 
taikinimo procedūra. Siekiant suteikti 
valstybėms narėms teisines ir finansines 
garantijas dėl praeityje patirtų išlaidų, 
reikėtų nustatyti ilgiausią laikotarpį, per 
kurį Komisija turės nuspręsti, kokie turėtų 
būti reikalavimų nesilaikymo finansiniai 
padariniai;

iki 2030 m. ir Paryžiaus klimato 
susitarimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta teisė pagrįsti savo sprendimus 
išmokėti išmokas, o valstybių narių ir 
Komisijos nesutarimo atveju turėtų būti 
naudojamasi taikinimo procedūra. Siekiant 
suteikti valstybėms narėms teisines ir 
finansines garantijas dėl praeityje patirtų 
išlaidų, reikėtų nustatyti ilgiausią 
laikotarpį, per kurį Komisija turės 
nuspręsti, kokie turėtų būti reikalavimų 
nesilaikymo finansiniai padariniai;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP turi derėti su ES vystymosi politika, kaip pripažinta Komisijos komunikate dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities (COM(2017)713 final), kaip yra pripažinusi Taryba ir valstybės narės 
2017 m. Naujajame Europos konsensuse dėl vystymosi ir kaip įtvirtinta SESV 208 straipsnyje.

Pakeitimas 158
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad 
galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis 
finansuojamos intervencijos faktiškai 
vykdomos ir intervencinės priemonės 
tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų 
būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo 
finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį 
reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/9516, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617

ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193918

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 
ginami proporcingomis priemonėmis, 
įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo 

(42) siekiant apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad 
galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis 
finansuojamos intervencijos faktiškai 
vykdomos ir intervencinės priemonės 
tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų 
būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo 
finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį 
reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/9516 ir Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 
ginami proporcingomis priemonėmis, 
įskaitant sukčiavimą apimančių pažeidimų 
prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, 
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prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, 
prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų fondų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Be to, pagal Reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą 
vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal 
Reglamentą (ES) 2017/1939 Europos 
prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitų 
nusikalstamų veikų atvejus, darančius 
poveikį Sąjungos finansiniams 
interesams, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/137119, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos fondų lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
fondų lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų 
turėti reikiamas sistemas, kad galėtų 
pranešti Komisijai reikiamą informaciją, 
kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus 
ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų 
analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus 
pažeidimus ir kitus atvejus, kai 
nesilaikoma valstybės narės BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų sąlygų, 
įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus 
tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat 
apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. 
Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą 
tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus 
efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų 
finansavimo;

prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą
ir, jei reikia, administracinių sankcijų 
skyrimą. Be to, pagal Reglamentą (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos 
kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali 
atlikti administracinius tyrimus, įskaitant 
patikras ir inspektavimą vietoje, siekdama 
nustatyti, ar nebūta sukčiavimo, korupcijos 
ar kitos neteisėtos veiklos atvejų, darančių 
poveikį Sąjungos finansiniams interesams. 
Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo 
arba subjektas, gaunantis Sąjungos fondų 
lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF ir 
Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad 
visos Sąjungos fondų lėšų naudojimo 
procese dalyvaujančios trečiosios šalys 
suteiktų lygiavertes teises. Valstybės narės 
turėtų turėti reikiamas sistemas, kad galėtų 
pranešti Komisijai reikiamą informaciją, 
kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus 
ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų 
analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus 
pažeidimus ir kitus atvejus, kai 
nesilaikoma valstybės narės BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų sąlygų, 
įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus 
tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat 
apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. 
Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą 
tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus 
efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų 
finansavimo;

_________________ _________________
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15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

18 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

19 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančiu sukčiavimu 
baudžiamosios teisės priemonėmis 
(OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

Or. en

Pagrindimas

Pagal Europos prokuratūros direktyvą valstybės narės gali nuspręsti, ar prisijungti prie šios 
papildomos bendradarbiavimo sistemos. Šiuo reglamentu turi būti atsižvelgiama į 
neprisijungusių valstybių narių kompetenciją. Todėl šią frazę reikia išbraukti.

Pakeitimas 159
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
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42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad 
galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis 
finansuojamos intervencijos faktiškai 
vykdomos ir intervencinės priemonės 
tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų 
būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo 
finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį 
reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/9516, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617

ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193918

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 
ginami proporcingomis priemonėmis, 
įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo 
prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą,
prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų fondų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Be to, pagal Reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą 
vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitų nusikalstamų veikų 
atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje (ES) 2017/137119, ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį 
reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, 
gaunantis Sąjungos fondų lėšas, turi 
visapusiškai bendradarbiaudamas siekti 
apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, 
suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, 
OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos 

(42) siekiant apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad 
galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis 
finansuojamos intervencijos faktiškai 
vykdomos ir intervencinės priemonės 
tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų 
būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo 
finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį 
reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/9516, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617

ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193918

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 
ginami proporcingomis priemonėmis, 
įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo 
prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, 
prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų fondų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Be to, pagal Reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą 
vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Finansinį 
reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, 
gaunantis Sąjungos lėšų, turi visapusiškai 
bendradarbiauti siekiant apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF ir 
Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad 
visos Sąjungos lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises; Valstybės narės turėtų 
turėti reikiamas sistemas, kad galėtų 
pranešti Komisijai reikiamą informaciją, 
kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus 
ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų 
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Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos 
Sąjungos fondų lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų 
turėti reikiamas sistemas, kad galėtų 
pranešti Komisijai reikiamą informaciją, 
kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus 
ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų 
analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus 
pažeidimus ir kitus atvejus, kai 
nesilaikoma valstybės narės BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų sąlygų, 
įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus 
tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat 
apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. 
Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą 
tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus 
efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų 
finansavimo;

analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus 
pažeidimus ir kitus atvejus, kai 
nesilaikoma valstybės narės BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų sąlygų, 
įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus 
tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat 
apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. 
Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą 
tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus 
efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų 
finansavimo;

_________________ _________________

15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

18 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

18 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).
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19 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančiu sukčiavimu 
baudžiamosios teisės priemonėmis (OL 
L 198, 2017 7 28, p. 29).

Or. fr

Pakeitimas 160
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) siekiant apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad 
galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis 
finansuojamos intervencijos faktiškai 
vykdomos ir intervencinės priemonės 
tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų 
būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo 
finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį 
reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/9516, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617

ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193918

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 
ginami proporcingomis priemonėmis, 
įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo 
prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, 
prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų fondų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Be to, pagal Reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą 
vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 

(42) siekiant apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų sukurti reikiamas sistemas, kad 
galėtų įsitikinti, jog fondų lėšomis 
finansuojamos intervencijos faktiškai 
vykdomos ir intervencinės priemonės 
tinkamai įgyvendinamos, o kartu turėtų 
būti išlaikyta dabartinė griežta patikimo 
finansų valdymo sistema. Pagal Finansinį 
reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES, Euratomas) 
Nr. 883/201315, Tarybos reglamentą 
(Euratomas, EB) Nr. 2988/9516, Tarybos 
reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9617

ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193918

Sąjungos finansiniai interesai turi būti 
ginami proporcingomis priemonėmis, 
įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo 
prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, 
prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar 
neteisingai panaudotų fondų lėšų 
susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių 
sankcijų skyrimą. Be to, pagal Reglamentą 
(ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir 
Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 
(OLAF) gali atlikti administracinius 
tyrimus, įskaitant patikras ir inspektavimą 
vietoje, siekdama nustatyti, ar nebūta 
sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos 
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veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos baudžiamosios 
veikos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137119, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos fondų lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
fondų lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų 
turėti reikiamas sistemas, kad galėtų 
pranešti Komisijai reikiamą informaciją, 
kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus 
ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų 
analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus 
pažeidimus ir kitus atvejus, kai 
nesilaikoma valstybės narės BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų sąlygų, 
įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus 
tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat 
apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. 
Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą 
tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus 
efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų 
finansavimo;

veiklos atvejų, darančių poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams. Pagal Reglamentą 
(ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali 
tirti sukčiavimo ir kitos baudžiamosios 
veikos atvejus, darančius poveikį Sąjungos 
finansiniams interesams, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
(ES) 2017/137119, ir vykdyti baudžiamąjį 
persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą 
bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis 
Sąjungos fondų lėšas, turi visapusiškai 
bendradarbiaudamas siekti apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus, suteikti 
būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, 
Europos prokuratūrai ir Europos Audito 
Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos 
fondų lėšų naudojimo procese 
dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų 
lygiavertes teises. Valstybės narės turėtų 
turėti reikiamas sistemas, kad galėtų 
pranešti Komisijai reikiamą informaciją, 
kad OLAF galėtų vykdyti savo įgaliojimus 
ir užtikrinti efektyvią pažeidimų atvejų 
analizę: jos turėtų pranešti apie nustatytus 
pažeidimus ir kitus atvejus, kai 
nesilaikoma valstybės narės BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų sąlygų, 
įskaitant sukčiavimą, ir apie atitinkamus 
tolesnius veiksmus, kurių imamasi, taip pat 
apie tolesnius veiksmus po OLAF tyrimų. 
Valstybės narės turėtų nustatyti reikiamą 
tvarką, kad būtų užtikrinama, jog bus 
efektyviai nagrinėjami skundai dėl fondų 
finansavimo;

_________________ _________________

15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

15 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos 
kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) 
atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir 
Tarybos reglamentas (Euratomas) 
Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 

16 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
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dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

17 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 
dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir 
inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti 
Europos Bendrijų finansinius interesus nuo 
sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 
1996 11 15, p. 2).

18 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

18 2017 m. spalio 12 d. Tarybos 
reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo 
įgyvendinamas tvirtesnis 
bendradarbiavimas Europos prokuratūros 
įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, 
p. 1).

19 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl 
kovos su Sąjungos finansiniams 
interesams kenkiančiu sukčiavimu 
baudžiamosios teisės priemonėmis (OL 
L 198, 2017 7 28, p. 29).

Or. fr

Pakeitimas 161
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Tos taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto nustatymo ir 
įgyvendinimo teikiant dotacijas, vykdant 
viešuosius pirkimus, teikiant 
apdovanojimus, taip pat netiesioginio 
įgyvendinimo procedūra ir numatomos 
finansų pareigūnų atsakomybės patikros. 
Pagal SESV 322 straipsnį priimtos 
taisyklės taip pat apima Sąjungos biudžeto 

(43) šiam reglamentui taikomos Europos 
Parlamento ir Tarybos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnį 
priimtos horizontaliosios finansinės 
taisyklės. Tos taisyklės nustatytos 
Finansiniame reglamente ir jomis visų 
pirma nustatoma biudžeto nustatymo ir 
įgyvendinimo teikiant dotacijas, vykdant 
viešuosius pirkimus, teikiant 
apdovanojimus, taip pat netiesioginio 
įgyvendinimo procedūra ir numatomos 
finansų pareigūnų atsakomybės patikros;
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apsaugą tais atvejais, kai esama 
visuotinių teisinės valstybės principo 
taikymo valstybėse narėse trūkumų, nes 
teisinės valstybės principo taikymas yra 
būtina patikimo finansų valdymo ir 
veiksmingo Sąjungos finansavimo sąlyga;

Or. en

Pagrindimas

Esama gerai žinomų teisinių formų ir nusistovėjusios praktikos teisinės valstybės padėčiai ES 
valstybėse narėse vertinti. Pasiūlymu, kurį reikia išbraukti, ES finansavimas būtų susiejamas 
su teisinės valstybės padėtimi, o tai reikštų neteisėtą praktiką, prieštaraujančią Romos 
sutarčiai, ir to būtina vengti.

Pakeitimas 162
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
43 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43a) pažeidimų ar kitų BŽŪP 
strateginiuose planuose nurodytų 
intervencijų sąlygų nesilaikymo atveju 
valstybė narė pareikalauja, kad paramos 
gavėjas sugrąžintų išmoką. Tačiau šių 
procedūrų įgyvendinimo sąnaudos taip 
pat gali būti neproporcingos sumoms, 
kurios yra ar gali būti surinktos. Todėl 
tam tikrais atvejais valstybėms narėms 
turėtų būti leista sustabdyti susigrąžinimo 
procedūras;

Or. en

Pakeitimas 163
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

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

(46a) siekiant sudaryti vienodas sąlygas 
paramos gavėjams įvairiose valstybėse 
narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl 
kontrolės ir nuobaudų;

Or. en

Pakeitimas 164
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) reikėtų išlaikyti esamus 
pagrindinius integruotos sistemos 
elementus ir visų pirma nuostatas dėl 
žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, geoerdvinė ir dėl 
gyvūnų taikoma paraiškų teikimo sistema, 
teisių į išmokas identifikavimo ir 
registravimo sistemos, paramos gavėjų 
tapatybės registravimo sistemos, taip pat 
kontrolės ir nuobaudų sistemos. Valstybės 
narės turėtų toliau naudotis duomenimis 
arba informaciniais produktais, teikiamais 
pagal programą „Copernicus“, kartu su 
tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS 
informacinėmis technologijomis, siekiant 
užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų 
prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, 
reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, 
aplinkos ir klimato politiką ir siekiant 
didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais 
ir atvirais duomenimis ir informacija, 
gaunama iš „Copernicus“ palydovų 
„Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ 
paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą 
turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistema;

(47) reikėtų išlaikyti esamus 
pagrindinius integruotos sistemos 
elementus ir visų pirma nuostatas dėl 
žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, geoerdvinė ir dėl 
gyvūnų taikoma paraiškų teikimo sistema, 
teisių į išmokas identifikavimo ir 
registravimo sistemos, paramos gavėjų 
tapatybės registravimo sistemos, taip pat 
kontrolės ir nuobaudų sistemos. Valstybės 
narės turėtų toliau naudotis duomenimis 
arba informaciniais produktais, teikiamais 
pagal programą „Copernicus“, kartu su 
tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS 
informacinėmis technologijomis, siekiant 
užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų 
prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, 
reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, 
aplinkos ir klimato politiką ir siekiant 
didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais 
ir atvirais duomenimis ir informacija, 
gaunama iš „Copernicus“ palydovų 
„Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ 
paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą 
turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistema. Tokių technologijų 
pagrindinis tikslas turėtų būti sumažinti 
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ūkio patikrinimų skaičių ir sumažinti 
administracinę naštą ūkininkams;

Or. en

Pakeitimas 165
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) reikėtų išlaikyti esamus 
pagrindinius integruotos sistemos 
elementus ir visų pirma nuostatas dėl 
žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, geoerdvinė ir dėl 
gyvūnų taikoma paraiškų teikimo sistema, 
teisių į išmokas identifikavimo ir 
registravimo sistemos, paramos gavėjų 
tapatybės registravimo sistemos, taip pat 
kontrolės ir nuobaudų sistemos. Valstybės 
narės turėtų toliau naudotis duomenimis 
arba informaciniais produktais, teikiamais 
pagal programą „Copernicus“, kartu su 
tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS 
informacinėmis technologijomis, siekiant 
užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų 
prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, 
reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, 
aplinkos ir klimato politiką ir siekiant 
didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais 
ir atvirais duomenimis ir informacija, 
gaunama iš „Copernicus“ palydovų 
„Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ 
paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą 
turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistema;

(47) reikėtų išlaikyti esamus 
pagrindinius integruotos sistemos 
elementus ir visų pirma nuostatas dėl 
žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, geoerdvinės ir dėl 
gyvūnų taikomos paraiškų teikimo 
sistemos, teisių į išmokas identifikavimo ir 
registravimo sistemos, paramos gavėjų 
tapatybės registravimo sistemos, taip pat 
kontrolės ir nuobaudų sistemos, taikant jas 
tinkamu lygmeniu ir deramai atsižvelgiant 
į proporcingumo principą bei būtinybę 
nesukurti nereikalingos administracinės 
naštos ūkininkams ir administracinėms 
įstaigoms. Valstybės narės turėtų toliau 
naudotis duomenimis arba informaciniais 
produktais, teikiamais pagal programą 
„Copernicus“, kartu su tokiomis kaip 
GALILEO ir EGNOS informacinėmis 
technologijomis, siekiant užtikrinti, kad 
visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir 
palyginami duomenys, reikalingi 
stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir 
klimato politiką ir siekiant didinti 
naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir 
atvirais duomenimis ir informacija, 
gaunama iš „Copernicus“ palydovų 
„Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ 
paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą 
turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistema;

Or. sl
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Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, 
jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento. Šiuo atveju 
tai susiję su ūkininkams ir administracinėms įstaigoms tenkančia administracine našta.

Pakeitimas 166
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) integruotoje sistemoje, kuri yra 
reikiamų BŽŪP įgyvendinimo valdymo 
sistemų dalis, turėtų būti užtikrinama, kad 
metinėse rezultatų ataskaitose teikiami 
suvestiniai duomenys būtų patikimi ir juos 
būtų galima patikrinti. Kadangi labai 
svarbu, jog integruota sistema tinkamai 
veiktų, būtina nustatyti jos kokybės 
reikalavimus. Valstybės narės turėtų 
kasmet atlikti žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, geoerdvinės 
paraiškų teikimo sistemos ir žemės ūkio 
plotų stebėjimo sistemos kokybės 
vertinimą. Valstybės narės taip pat turėtų 
imtis veiksmų dėl bet kokių trūkumų ir, jei 
Komisija prašo, parengti veiksmų planą;

(48) integruotoje sistemoje, kuri yra 
reikiamų BŽŪP įgyvendinimo valdymo 
sistemų dalis, turėtų būti užtikrinama, kad 
kas trejus metus rengiamose rezultatų 
ataskaitose teikiami suvestiniai duomenys 
būtų patikimi ir juos būtų galima patikrinti. 
Kadangi labai svarbu, jog integruota 
sistema tinkamai veiktų, būtina nustatyti 
jos kokybės reikalavimus. Valstybės narės 
turėtų kas trejus metus atlikti žemės ūkio 
paskirties sklypų identifikavimo sistemos, 
geoerdvinės paraiškų teikimo sistemos ir 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos 
kokybės vertinimą. Valstybės narės taip pat 
turėtų imtis veiksmų dėl bet kokių trūkumų 
ir, jei Komisija prašo, parengti veiksmų 
planą;

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 parengti. Numatyti kas trejus metus 
teikiamas (trimetes) ataskaitas būtų labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 167
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) valstybėms narėms planuojant ir 
įgyvendinant BŽŪP politiką ir priemones, 
visų pirma susijusias su savanoriškos 
susietosios paramos ir žemės ūkio rezervo 
panaudojimu sprendžiant rinkos krizės 
atvejus, taip pat reikia atsižvelgti į 
papildomą strateginę kryptį siekiant 
užtikrinti, kad BŽŪP, susijusi su žemės 
ūkio maisto produktų sektoriaus prekybos 
rezultatais, būtų suderinama su ES 
vystymosi politikos tikslais;

Or. en

Pakeitimas 168
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) atsižvelgiant į tarptautinę prekybos 
žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant 
užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, 
būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių. Taip pat būtina Sąjungos 
lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų 
sistemą dėl trečiosiose valstybėse 
įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba 
išmoka išmokas;

(53) atsižvelgiant į tarptautinę prekybos 
žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant 
užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą 
bei įsipareigojimų dėl ES politikos 
suderinamumo vystymosi labui laikymąsi, 
būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių ir tarp valstybių narių ir 
trečiųjų šalių. Taip pat būtina Sąjungos 
lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų 
sistemą dėl trečiosiose valstybėse 
įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba 
išmoka išmokas. Tokia sistema taip pat 
turėtų padėti nustatyti BŽŪP 
įgyvendinimo ir Sąjungos išorės politikos 
tikslų nesutapimus. Ji padėtų stebėti, kaip 
įgyvendinami strateginių planų 
reglamente [.../...] išdėstyti BŽŪP tikslai, 
suteikdama galimybę įvertinti pirmiau 
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minėtų įmonių trečiosiose valstybėse 
poveikį Darnaus vystymosi darbotvarkei 
iki 2030 m. ir Sąjungos vystymosi 
tikslams, nustatytiems SESV 208 
straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Laikydamasi patikimo ir veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis principų, 
Komisija stiprina dialogą su šalimis partnerėmis visais aspektais, darančiais poveikį jų 
vystymosi procesui, nesvarbu, ar jie tiesiogiai patenka į Sąjungos politikos sistemą, ar ne. 
Sąjungos partnerių indėliu siekiama nustatyti ir ištaisyti ES politikos nuoseklumo trūkumą, o 
duomenų rinkimas ir dalijimasis jais šį procesą palengvins.

Pakeitimas 169
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu 
susijusius jos elementus, taip pat 
sprendžiant su visuomenės sveikata ir 
gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, 
kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų 
sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma 
kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos 
nuobaudos. Siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas paramos gavėjams įvairiose 
valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu 
turėtų būti nustatytos tam tikros bendros 
taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi 
kontrolės ir nuobaudų;

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis, užtikrinant, kad išmokomis 
pasiekiamas aukštas tvarumo lygis ir 
užtikrinant vienodas sąlygas ūkininkams 
vienoje valstybėse narėse ir skirtingose 
valstybėse narėse, ypač pagal su aplinka ir 
klimatu susijusius jos elementus, taip pat 
sprendžiant su visuomenės sveikata ir 
gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, 
kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų 
sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma 
kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos 
nuobaudos. Siekiant sudaryti tokias
vienodas sąlygas paramos gavėjams 
įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos 
lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros 
bendros taisyklės dėl paramos sąlygų
laikymosi, kontrolės ir nuobaudų dėl 
reikalavimų nesilaikymo;

Or. en
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Pakeitimas 170
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu 
susijusius jos elementus, taip pat 
sprendžiant su visuomenės sveikata ir 
gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, 
kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų 
sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma 
kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos 
nuobaudos. Siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas paramos gavėjams įvairiose 
valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu 
turėtų būti nustatytos tam tikros bendros 
taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi 
kontrolės ir nuobaudų;

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu 
susijusius jos elementus, taip pat 
sprendžiant su visuomenės sveikata ir 
gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, 
kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų 
sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma 
kontrolė, o sunkiausių pažeidimų atvejais, 
suteikus atitinkamam paramos gavėjui 
galimybę ištaisyti padėtį, turėtų būti 
taikomos nuobaudos. Siekiant sudaryti 
vienodas sąlygas paramos gavėjams 
įvairiose valstybėse narėse, Sąjungos 
lygmeniu turėtų būti nustatytos tam tikros 
bendros taisyklės dėl paramos sąlygų 
laikymosi kontrolės ir nuobaudų;

Or. fr

Pakeitimas 171
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu 
susijusius jos elementus, taip pat 
sprendžiant su visuomenės sveikata ir 
gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, 
kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų 
sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma 
kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos 
nuobaudos. Siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas paramos gavėjams įvairiose 

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu 
susijusius jos elementus, taip pat 
sprendžiant su visuomenės sveikata ir 
gyvūnais bei su darbuotojų teisėmis
susijusius klausimus. Tai reiškia, kad 
siekiant užtikrinti paramos sąlygų sistemos 
veiksmingumą, turi būti vykdoma kontrolė, 
o prireikus turėtų būti taikomos nuobaudos. 
Siekiant sudaryti vienodas sąlygas paramos 
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valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu 
turėtų būti nustatytos tam tikros bendros 
taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi 
kontrolės ir nuobaudų;

gavėjams įvairiose valstybėse narėse, 
Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatytos 
tam tikros bendros taisyklės dėl paramos 
sąlygų laikymosi kontrolės ir nuobaudų;

Or. pt

Pakeitimas 172
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) siekiant užtikrinti, kad valstybės 
narės suderintai užtikrintų paramos sąlygų 
laikymąsi, būtina nustatyti minimalų 
kontrolės lygį Sąjungos lygmeniu, o 
valstybės narės turėtų savo nuožiūra 
nustatyti kompetentingų kontrolės įstaigų 
darbo organizavimą ir kontrolę;

(56) siekiant užtikrinti, kad valstybės 
narės suderintai užtikrintų paramos sąlygų 
laikymąsi, būtina nustatyti minimalų 
kontrolės lygį Sąjungos lygmeniu, o 
valstybės narės turėtų savo nuožiūra 
nustatyti kompetentingų kontrolės įstaigų 
darbo organizavimą ir kontrolę.
Mažiausias kiekis procentais turi sudaryti 
bent 10 % įstaigoje kontroliuojamų bylų ir 
visų bylų, kurioms taikoma 
administracinė kontrolė, be kita ko, 
taikant tolimojo stebėjimo technologijas;

Or. pt

Pakeitimas 173
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
56 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56a) siekiant išlaikyti vienodas sąlygas 
dėl su ūkiais susijusių teisės aktų ir 
normų ar gerosios patirties aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir sanitarijos bei 
gyvūnų gerovės klausimais skirtingoms 
valstybėms narėms ir jose, turėtų nebūti 
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jokių paramos sąlygų išimčių ir taisyklės 
turėtų galioti visiems atitinkamiems 
paramos gavėjams. Be to, teisės aktų 
nustatyti valdymo reikalavimai yra 
grindžiami jau esamais ir savarankiškais 
teisės aktais, kurie turi būti be išimčių
vykdomi visų ES institucijų ir visų 
piliečių. Tačiau vykdydamos rizikos 
analizę, kuri naudojama ūkių, kurie bus 
kontroliuojami, imčiai nustatyti, valstybės 
narės gali pasirinkti taikyti skirtingus 
svorinius daugiklius reikalavimų 
nesilaikymo tikimybei atspindėti, kad būtų 
galima išvengti bereikalingos ūkių 
kontrolės nerizikuojant, kad ES lėšos bus 
išleistos netinkamai. Pavyzdžiui, mažesni 
ūkiai dėl dydžio gauna mažesnį rizikos 
koeficientą, bet didesniam gyvūnų tankiui 
dėl gyvūnų gerovės ir visuomenės 
sveikatos klausimų skiriamas didesnis 
koeficientas, arba ekologinis ūkis gauna 
mažesnės rizikos koeficientą dėl aplinkos 
ir klimato klausimų;

Or. en

Pagrindimas

Toks rizika grindžiamas metodas, kuriuo siekiama nukreipti ribotą kontrolės priemonių 
skaičių ten, kur jų reikia labiausiai, kad būtų užtikrinta, kad ES lėšos būtų leidžiamos 
tinkamai ir pagrįstai, yra grindžiamas dabartiniais teisės aktais ir gairėmis, todėl jau daugelį 
dešimtmečių yra įprastas mokėjimo agentūroms. Vengdami išimčių galime užtikrinti vienodas 
ir sąžiningas sąlygas visiems.

Pakeitimas 174
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų 
būti proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio 

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų 
būti proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio 
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kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę 
nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti 
efektyvų ir nuoseklų valstybių narių 
požiūrį būtina nustatyti minimalų 
nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai 
reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl 
aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų 
būti taikoma proporcingai didesnė 
nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima 
ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant 
užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai 
reikalavimų nesilaikymas yra 
mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
taikyti išankstinio perspėjimo sistemą;

kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę 
nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti 
efektyvų ir nuoseklų valstybių narių 
požiūrį būtina nustatyti minimalų 
nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai 
reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl 
aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų 
būti taikoma proporcingai didesnė 
nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima 
ir visiškai neskirti išmokos. Sprendimas 
neskirti išmokos priimamas iškart tų 
paramos gavėjų atžvilgiu, kurie pripažinti 
kaltais dėl nusikaltimų gamtai, gyvūnų 
gerovei ar darbuotojų teisėms. Siekiant 
užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai 
reikalavimų nesilaikymas yra 
mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
taikyti išankstinio perspėjimo sistemą;

Or. pt

Pakeitimas 175
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų 
būti proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio 
kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę 
nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti 
efektyvų ir nuoseklų valstybių narių 
požiūrį būtina nustatyti minimalų
nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai 
reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl 
aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų 
būti taikoma proporcingai didesnė 
nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima 
ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant 
užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai 
reikalavimų nesilaikymas yra 

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų 
būti proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio 
kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę 
nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti 
efektyvų ir nuoseklų valstybių narių 
požiūrį būtina nustatyti minimalius
nuobaudos dydžius Sąjungos lygmeniu, kai 
reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl 
aplaidumo, kai nusižengiama pakartotinai 
ir, galiausiai, kai dėl tyčinių pažeidimų 
galima ir visiškai neskirti išmokos. 
Siekiant užtikrinti nuobaudų 
proporcingumą, kai reikalavimų 
nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai 
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mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
taikyti išankstinio perspėjimo sistemą;

įvyksta pirmą kartą, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama taikyti išankstinio 
perspėjimo sistemą ir suteikti visiems 
paramos gavėjams teisę ištaisyti savo 
asmeninę padėtį;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka šio reglamento 84 ir 86 straipsnių pakeitimus, kuriais siekiama 
nustatyti paramos gavėjų teisę ištaisyti savo asmeninę padėtį ir vėl nustatyti Sąjungos 
lygmeniu suderintus minimalius sankcijų dydžius.

Pakeitimas 176
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų 
būti proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio 
kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę 
nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti 
efektyvų ir nuoseklų valstybių narių 
požiūrį būtina nustatyti minimalų 
nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai 
reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl 
aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų 
būti taikoma proporcingai didesnė 
nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima 
ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant 
užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai 
reikalavimų nesilaikymas yra 
mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
taikyti išankstinio perspėjimo sistemą;

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų 
būti proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio 
kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę 
nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti 
efektyvų ir nuoseklų valstybių narių 
požiūrį būtina nustatyti minimalų 
nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai 
reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl 
aplaidumo; reikėtų vengti skirti 
nuobaudas už smulkias klaidas, tačiau jei 
tai kartojasi, turėtų būti taikoma 
proporcingai didesnė nuobauda, o dėl 
tyčinių pažeidimų galima ir visiškai 
neskirti išmokos. Siekiant užtikrinti 
nuobaudų proporcingumą, kai reikalavimų 
nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai 
įvyksta pirmą kartą, valstybėms narėms 
turėtų būti leidžiama taikyti išankstinio 
perspėjimo sistemą;

Or. ro
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Pakeitimas 177
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų 
būti proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio 
kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę 
nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti 
efektyvų ir nuoseklų valstybių narių 
požiūrį būtina nustatyti minimalų
nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai 
reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl 
aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų 
būti taikoma proporcingai didesnė 
nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima 
ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant 
užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai 
reikalavimų nesilaikymas yra 
mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
taikyti išankstinio perspėjimo sistemą;

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, kurios, atsižvelgiant į 
ekonominę ūkininkų padėtį, turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos ir 
neturėtų daryti poveikio kitoms pagal 
Sąjungos ar nacionalinę teisę nustatytoms 
sankcijoms. Siekiant užtikrinti efektyvų ir 
nuoseklų valstybių narių požiūrį būtina 
nustatyti maksimalų nuobaudos dydį 
Sąjungos lygmeniu, kai reikalavimų 
nesilaikoma pirmą kartą dėl aplaidumo, 
tačiau jei tai kartojasi, turėtų būti taikoma 
proporcingai didesnė nuobauda, o dėl 
tyčinių pažeidimų galima ir visiškai 
neskirti išmokos. Siekiant užtikrinti 
nuobaudų proporcingumą, kai reikalavimų 
nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai 
įvyksta pirmą kartą, valstybės narės turėtų
įvesti geltonosios kortelės sistemą;

Or. en

Pakeitimas 178
Georgios Epitideios

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) siekiant užtikrinti darnų Komisijos 
ir valstybių narių bendradarbiavimą dėl 
BŽŪP išlaidų finansavimo ir ypač kad 
Komisija galėtų stebėti valstybių narių 
finansų valdymą ir patvirtinti akredituotų 
mokėjimo agentūrų sąskaitas, būtina, kad 

(59) siekiant užtikrinti darnų Komisijos 
ir valstybių narių bendradarbiavimą dėl 
BŽŪP išlaidų finansavimo, būtina, kad 
valstybės narės saugotų tam tikrą 
informaciją ir pateiktų ją Komisijai;
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valstybės narės saugotų tam tikrą 
informaciją ir pateiktų ją Komisijai;

Or. el

Pakeitimas 179
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) fondų paramos gavėjų vardų ir 
pavardžių ar pavadinimų skelbimas 
suteikia priemonių stiprinti viešąją fondų 
lėšų naudojimo kontrolę ir yra būtinas 
užtikrinant tinkamą Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos lygį. Tai pasiekiama iš 
dalies tokio paskelbimo prevenciniu ir 
atgrasomu poveikiu, iš dalies atgrasant 
pavienius paramos gavėjus nuo 
netinkamo elgesio ir iš dalies padidinant 
asmeninę ūkininkų atskaitomybę už gautų 
viešojo sektoriaus lėšų naudojimą. 
Atitinkamos informacijos skelbimas 
atitinka naujausią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką, taip pat 
atitinka Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 
966/2012 išdėstytą požiūrį.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 180
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) šiomis aplinkybėmis turėtų būti 
tinkamai pripažintas pilietinės 
visuomenės, įskaitant žiniasklaidą ir 
nevyriausybines organizacijas, vaidmuo ir 

Išbraukta.
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įnašas stiprinant administracinės 
kontrolės sistemą kovojant su sukčiavimu 
ir bet kokiu netinkamu viešųjų lėšų 
naudojimu;

Or. fr

Pakeitimas 181
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) šiomis aplinkybėmis turėtų būti 
tinkamai pripažintas pilietinės visuomenės, 
įskaitant žiniasklaidą ir nevyriausybines 
organizacijas, vaidmuo ir įnašas stiprinant 
administracinės kontrolės sistemą kovojant 
su sukčiavimu ir bet kokiu netinkamu 
viešųjų lėšų naudojimu;

(67) šiomis aplinkybėmis turėtų būti 
tinkamai pripažintas pilietinės visuomenės, 
įskaitant žiniasklaidą ir nevyriausybines 
organizacijas, vaidmuo ir įnašas stiprinant 
administracinės kontrolės sistemą kovojant 
su sukčiavimu ir bet kokiu netinkamu 
viešųjų lėšų naudojimu. Be to, pirmiau 
minėti subjektai turėtų būti raginami 
atkreipti Komisijos bylas nagrinėjančio 
pareigūno, kurio pareigybė įsteigta 
[Strateginių planų reglamento nuoroda] 
dėmesį į BŽŪP įgyvendinimo ir kitų 
Sąjungos politikos priemonių 
įgyvendinimo neatitikimus, ypač 
atsižvelgiant į ES aplinkos ir vystymosi 
politiką, ir apie juos jam pranešti;

Or. en

Pagrindimas

ES įsipareigojo pripažinti ir stiprinti nevalstybinių subjektų dalyvavimo principą siekiant 
įgyvendinti trečiųjų šalių partnerių vystymosi tikslus pagal 2005 m. ES konsensusą dėl 
vystymosi, kuris buvo dar kartą patvirtintas 2017 m. pasiektu naujuoju konsensusu dėl 
vystymosi. Komisijos bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybė įsteigta strateginių planų 
reglamento pakeitimais.

Pakeitimas 182
Philippe Loiseau, Jacques Colombier
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Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) kad būtų pasiektas viešosios fondų 
lėšų naudojimo kontrolės tikslas, tam 
tikro lygio informacija apie paramos 
gavėjus turi būti skelbiama visuomenei. 
Ta informacija turėtų apimti duomenis 
apie gavėjo tapatybę, skirtą sumą, lėšas 
skyrusį fondą ir atitinkamos intervencijos 
rūšies ar priemonės tikslą ir pobūdį. Ji 
turėtų būti skelbiama taip, kad būtų kuo 
mažiau ribojama paramos gavėjų teisė į 
privatų gyvenimą ir teisė į asmens 
duomenų apsaugą – abi teisės, kurios 
pripažintos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 7 ir 
8 straipsniuose;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 183
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) paskelbus informaciją apie 
priemonę arba intervenciją, pagal kurią 
ūkininkui suteikta teisė gauti paramą, ir 
apie tos paramos pobūdį ir tikslą, 
visuomenė gautų konkrečios informacijos 
apie subsidijuojamą veiklą ir tikslą, dėl 
kurio suteikta parama. Tokios priežiūros 
galimybės suteikimas visuomenei turėtų 
prevencinį ir atgrasomą poveikį ir padėtų 
apsaugoti finansinius Sąjungos interesus;

Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 184
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) viešai skelbiant tokią informaciją 
kartu su bendra šiame reglamente 
nurodyta informacija, didinamas 
Sąjungos fondų lėšų naudojimo BŽŪP 
skaidrumas, taigi prisidedama prie 
didesnio šios politikos matomumo ir 
geresnio jos supratimo. Tai teikia 
galimybių piliečiams aktyviau dalyvauti 
sprendimų priėmimo procese ir 
užtikrinamas didesnis administravimo 
teisėtumas, veiksmingumas ir 
atskaitingumas piliečiams. Taip pat 
piliečiams parodoma konkrečių 
pavyzdžių, kaip ūkininkavimu kuriamos 
„viešosios gėrybės“, taip pagrindžiant 
valstybės paramos žemės ūkio sektoriui 
teisėtumą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 185
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
71 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71) viešai skelbiant tokią informaciją 
kartu su bendra šiame reglamente nurodyta 
informacija, didinamas Sąjungos fondų 
lėšų naudojimo BŽŪP skaidrumas, taigi 
prisidedama prie didesnio šios politikos 
matomumo ir geresnio jos supratimo. Tai 
teikia galimybių piliečiams aktyviau 
dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir 
užtikrinamas didesnis administravimo 
teisėtumas, veiksmingumas ir 
atskaitingumas piliečiams. Taip pat 

(71) viešai skelbiant tokią informaciją 
kartu su bendra šiame reglamente nurodyta 
informacija, didinamas Sąjungos fondų 
lėšų naudojimo BŽŪP skaidrumas, taigi 
prisidedama prie didesnio šios politikos 
matomumo ir geresnio jos supratimo. Tai 
teikia galimybių piliečiams aktyviau 
dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir 
užtikrinamas didesnis administravimo 
teisėtumas, veiksmingumas ir 
atskaitingumas piliečiams. Taip pat 
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piliečiams parodoma konkrečių pavyzdžių, 
kaip ūkininkavimu kuriamos „viešosios 
gėrybės“, taip pagrindžiant valstybės 
paramos žemės ūkio sektoriui teisėtumą;

piliečiams parodoma konkrečių pavyzdžių, 
kaip ūkininkavimu kuriamos „viešosios 
gėrybės“, taip pagrindžiant ES ir valstybės 
paramos žemės ūkio sektoriui teisėtumą;

Or. ro

Pakeitimas 186
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) todėl manoma, jog nustatant, kad 
turi būti visuotinai skelbiama aktuali 
informacija, neviršijama to, kas būtina 
demokratinėje visuomenėje, atsižvelgiant į 
poreikį apsaugoti Sąjungos finansinius 
interesus, taip pat atsižvelgiant į viršesnį 
tikslą vykdyti viešąją fondų lėšų 
naudojimo priežiūrą;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 187
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) siekiant laikytis duomenų apsaugos 
reikalavimų, fondų paramos gavėjai prieš 
paskelbiant jų duomenis turėtų būti 
informuojami apie jų duomenų 
paskelbimą. Jie turėtų būti informuojami 
ir apie tai, kad Sąjungos finansinių interesų 
apsaugos tikslais jų duomenis gali tvarkyti 
Sąjungos ir valstybių narių audito ir tyrimų 
įstaigos. Be to, paramos gavėjai turėtų būti 
informuojami apie jų teises pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679 ir apie 

(73) Siekiant laikytis duomenų apsaugos 
reikalavimų, fondų paramos gavėjai turėtų 
būti informuojami ir apie tai, kad Sąjungos 
finansinių interesų apsaugos tikslais jų 
duomenis gali tvarkyti Sąjungos ir 
valstybių narių audito ir tyrimų įstaigos. Be 
to, paramos gavėjai turėtų būti 
informuojami apie jų teises pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679 ir apie 
procedūras, pagal kurias naudojamasi 
šiomis teisėmis;
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procedūras, pagal kurias naudojamasi 
šiomis teisėmis;

Or. fr

Pakeitimas 188
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
82 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82) Komisijos įgyvendinimo 
įgaliojimai taip pat turėtų apimti: taisykles, 
nustatomas siekiant vienodo su Sąjungos 
finansinių interesų apsauga susijusių 
valstybių narių pareigų taikymo, ir būtinas 
taisykles siekiant vienodo patikrų taikymo 
Sąjungoje;

(82) Komisijos įgyvendinimo 
įgaliojimai taip pat turėtų apimti: taisykles, 
nustatomas siekiant vienodo su Sąjungos 
finansinių interesų apsauga susijusių 
valstybių narių pareigų taikymo, kurios 
turėtų apimti biudžeto veiksmingumo 
principą, neleisdamos skirti BŽŪP 
išmokų, kurios lemtų papildomas išlaidas 
ES biudžetui, ir būtinas taisykles siekiant 
vienodo patikrų taikymo Sąjungoje, Todėl 
Komisija taip pat turėtų nustatyti 
taisykles, kuriomis būtų užtikrintas BŽŪP 
įgyvendinimo valstybėse narėse ir kitų 
Sąjungos politikos priemonių 
nuoseklumas, ypač atsižvelgiant į SESV 
11 ir 191 straipsniuose nustatytus 
aplinkosaugos reikalavimus, taip pat į 
SESV 208 straipsnyje nustatytus 
įsipareigojimus politikos suderinamumo 
vystymosi labui srityje;

Or. en

Pagrindimas

Sąnaudos, kurių atsiranda dėl su aplinka, visuomenės sveikata, socialinėmis struktūromis ir 
vystymusi susijusio poveikio, tampa kitų viešųjų sričių, įskaitant ES, išlaidomis. Tai reiškia, 
kad jeigu išlaidos nėra veiksmingos, mes permokame kelis kartus, tarkim, vieną kartą 
mokėdami, pvz., už perteklinę gamybą, tada dar kartą spręsdami krizes ir dar kartą skirdami 
finansavimą paramai vystymuisi. Arba sumokėję už taršią žemės ūkio praktiką, mokame, kad 
vėliau po jos išvalytume arba atkurtume ekosistemas, arba vėl, kad išvalytume geriamąjį 
vandenį.
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Pakeitimas 189
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
92 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(92) kadangi šio reglamento tikslų 
valstybės narės negali deramai pasiekti 
dėl jo ir kitų BŽŪP priemonių sąsajų ir 
dėl ribotų valstybių narių finansinių 
išteklių, o tų tikslų būtų geriau siekti 
Sąjungos lygmeniu naudojantis Sąjungos 
daugiamete finansavimo garantija ir 
finansavimą skiriant prioritetinėms 
sritims, 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,

(92) Sąjunga, 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

Pakeitimas 190
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nustatyti 
pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, 
įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant 
rengiama Reglamento (ES) …/… 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų 
ataskaita;

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos, įskaitant sertifikavimo 
įstaigas;
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Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniai Sąjungos reikalavimai turi būti nustatyti atskirame šio reglamento skyriuje. 
Sertifikavimo įstaiga turi būti valdymo sistemos dalis, nes ši įstaiga jau įrodė savo 
naudingumą kaimo plėtros valdymo srityje.

Pakeitimas 191
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nustatyti 
pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, 
įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant 
rengiama Reglamento (ES) …/… 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų 
ataskaita;

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nustatyti 
pagrindiniai Sąjungos reikalavimai;

Or. fr

Pakeitimas 192
Ingeborg Gräßle, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nustatyti 
pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, 
įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant 
rengiama Reglamento (ES) …/… 

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nustatyti 
pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, 
įskaitant šio reglamento 57 straipsnyje 
nurodytus valstybių narių įpareigojimus 
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[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų 
ataskaita;

veiksmingai saugoti Sąjungos finansinius 
interesus ir pranešimų sistemą, kurią 
taikant rengiama Reglamento (ES) …/… 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų 
ataskaita;

Or. en

Pakeitimas 193
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nustatyti 
pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, 
įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant 
rengiama Reglamento (ES) …/… 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų 
ataskaita;

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos, išskyrus 9 straipsnyje 
apibrėžtas kompetentingas institucijas, ir 
šiame reglamente bei Reglamente (ES) 
…/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių 
planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos 
reikalavimai, įskaitant pranešimų sistemą, 
kurią taikant rengiama Reglamento (ES) 
…/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 121 straipsnyje nurodyta metinė 
rezultatų ataskaita;

Or. sl

Pagrindimas

Termino „valdymo sistema“, apimančio platesnę sritį nei „valdymo ir kontrolės sistema“, 
įvedimas Horizontaliojo reglamento lygmeniu viršija pagrindinius Sąjungos reikalavimus. 
Valdymo sąvoka apima ne tik valdymo veiklą, bet ir, pavyzdžiui, kompetentingos institucijos 
valdymo organus.

Pakeitimas 194
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pagrindiniai Sąjungos 
reikalavimai – Reglamente (ES) …/… 
[Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų]
ir šiame reglamente nustatyti reikalavimai.

c) pagrindiniai Sąjungos 
reikalavimai – Reglamente dėl BŽŪP 
strateginių planų ir šiame reglamente 
nustatyti reikalavimai, be kita ko, dėl 
pranešimų sistemos, kurią taikant 
rengiama Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų 121 straipsnyje 
nurodyta trimetė rezultatų ataskaita.

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 parengti. Numatyti kas trejus metus 
teikiamas (trimetes) ataskaitas būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 195
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) gavinys – pagal Reglamento dėl 
strateginių planų 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytus bendro pobūdžio ir konkrečius 
tikslus pasiekta viešoji gėrybė.

Or. en

Pakeitimas 196
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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cb) rezultato rodiklis – rodiklis, pagal 
kurį matuojamas remiamų intervencinių 
priemonių poveikis trumpuoju 
laikotarpiu, visų pirma tiesioginiams 
adresatams, tikslinei grupei ar 
infrastruktūros naudotojams;

Or. en

Pakeitimas 197
Michel Dantin, Norbert Erdős, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos 
tikslais, force majeure ir išimtinės 
aplinkybės gali visų pirma būti 
pripažįstamos tokiais atvejais kaip:

BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos 
tikslais, force majeure ir išimtinės 
aplinkybės visų pirma yra pripažįstamos 
tokiais atvejais kaip:

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti vienodą force majeure aplinkybių pripažinimą ir minimalų 
suderinimą valstybėse narėse.

Pakeitimas 198
Michel Dantin, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) paramos gavėjo mirtis;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti su paramos gavėju susijusį force majeure atvejį, kuris buvo 
numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013.
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Pakeitimas 199
Michel Dantin, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-aa) ilgalaikis paramos gavėjo 
profesinis nedarbingumas;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti su paramos gavėju susijusį force majeure atvejį, kuris buvo 
numatytas Reglamente (ES) Nr. 1306/2013.

Pakeitimas 200
Michel Dantin, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didelė gaivalinė nelaimė, turinti 
didelį poveikį valdai;

a) gaivalinė nelaimė ar 
meteorologinis reiškinys, turintys didelį 
poveikį valdai;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išskirti šį force majeure atvejį, kuriam taikomas pagrindinis 
kriterijus turi būti aplinkybė, kad jis daro didelį poveikį valdai, ir siūloma jį išplėsti įtraukiant 
meteorologinius reiškinius, nes jų pastaruoju metu padaugėjo.

Pakeitimas 201
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didelė gaivalinė nelaimė, turinti 
didelį poveikį valdai;

a) didelis meteorologinis reiškinys,
didelė gaivalinė nelaimė, turinti didelį 
poveikį valdai;

Or. en

Pagrindimas

Sąrašas papildomas visais galimais ekstremaliais elementais.

Pakeitimas 202
Laurenţiu Rebega

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didelė gaivalinė nelaimė, turinti 
didelį poveikį valdai;

a) gaivalinė nelaimė, turinti didelį 
poveikį valdai;

Or. ro

Pakeitimas 203
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didelė gaivalinė nelaimė, turinti 
didelį poveikį valdai;

a) gaivalinė nelaimė, turinti didelį 
poveikį valdai;

Or. pl

Pakeitimas 204
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didelė gaivalinė nelaimė, turinti 
didelį poveikį valdai;

a) gaivalinė nelaimė, turinti didelį 
poveikį valdai;

Or. pl

Pakeitimas 205
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) rinkos sąlygos, turinčios didelį 
poveikį valdai;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įterpti dar vieną force majeure atvejį, susijusį su rinkos sąlygomis, 
kurios, didėjant kainų nepastovumui, daro didelį poveikį valdai.

Pakeitimas 206
Michel Dantin, Norbert Erdős, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) gyvuliams skirtų pastatų valdoje 
sugriuvimas dėl nelaimingo atsitikimo;

b) gyvuliams skirtų pastatų valdoje 
sugriuvimas;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pažymėti, kad gyvuliams skirti pastatai valdoje gali sugriūti ne dėl 
nelaimingo atsitikimo ar su paramos gavėjo veiksmais susijusių priežasčių, o dėl trečiųjų 
asmenų kaltės.

Pakeitimas 207
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Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) aepizootinė arba augalų liga, kuria 
atitinkamai serga dalis paramos gavėjo 
gyvulių ar pasėlių arba visi jo gyvuliai ar 
pasėliai;

c) aepizootinis arba augalų kenkėjas, 
nuo kurio atitinkamai kenčia dalis 
paramos gavėjo gyvulių ar pasėlių arba visi 
jo gyvuliai ar pasėliai;

Or. en

Pakeitimas 208
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) rinkų sutrikdymas, galintis sukelti 
pavojų ūkio ekonominei pusiausvyrai. Tai 
visų pirma taikytina žemės ūkio produktų, 
valdoje naudojamų degalų ir energijos 
šaltinių, veterinarinių vaistų ir augalų 
apsaugos produktų bei sėklų rinkų 
sutrikdymui.

Or. fr

Pakeitimas 209
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) su rinka susijusios problemos;

Or. en
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Pagrindimas

Sąrašas papildomas visais galimais ekstremaliais elementais.

Pakeitimas 210
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) paramos gavėjo mirtis;

Or. sl

Pagrindimas

Dabartinė 3 straipsnio formuluotė neapima tokių force majeure aplinkybių, kaip paramos 
gavėjo mirtis arba jo ilgalaikis profesinis nedarbingumas, kurie Reglamente (EB) Nr. 
1306/2013 šiuo metu pripažįstami kaip force majeure. Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
savo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriuos tvirtina Komisija, išplėsti situacijų, kurios bus 
pripažįstamos force majeure, sąrašą.

Pakeitimas 211
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) bet koks išorinis, nenumatytas 
įvykis, kuris gali turėti reikšmingos įtakos 
nacionalinio BŽŪP strateginio plano 
veikimui;

Or. en

Pagrindimas

Sąrašas papildomas visais galimais ekstremaliais elementais.

Pakeitimas 212
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Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) ilgalaikis paramos gavėjo 
profesinis nedarbingumas;

Or. sl

Pagrindimas

Dabartinė 3 straipsnio formuluotė neapima tokių force majeure aplinkybių, kaip paramos 
gavėjo mirtis arba jo ilgalaikis profesinis nedarbingumas, kurie Reglamente (EB) Nr. 
1306/2013 šiuo metu pripažįstami kaip force majeure. Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
savo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriuos tvirtina Komisija, išplėsti situacijų, kurios bus 
pripažįstamos force majeure, sąrašą.

Pakeitimas 213
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) kiti valstybių narių savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžti pagrįsti 
atvejai.

Or. sl

Pagrindimas

Dabartinė 3 straipsnio formuluotė neapima tokių force majeure aplinkybių, kaip paramos 
gavėjo mirtis arba jo ilgalaikis profesinis nedarbingumas, kurie Reglamente (EB) Nr. 
1306/2013 šiuo metu pripažįstami kaip force majeure. Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
savo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriuos tvirtina Komisija, išplėsti situacijų, kurios bus 
pripažįstamos force majeure, sąrašą.

Pakeitimas 214
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
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3 straipsnio pirmos pastraipos d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) paramos gavėjo mirtis.

Or. en

Pagrindimas

Sąrašas papildomas visais galimais ekstremaliais elementais.

Pakeitimas 215
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pirmos dalies a 
punkte numatytą force majeure atvejį 
aukštesniu nei žemės ūkio valda lygmeniu 
teritorijų grupėms, kurių klimatinės 
sąlygos yra panašios.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti nenugalimos jėgos aplinkybes, susijusias su klimato 
problemomis, kurios paliečia panašių klimatinių sąlygų teritorijose veikiančius ūkius.

Pakeitimas 216
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, valstybės narės gali savo 
nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose 
planuose pripažinti kitas aplinkybes kaip 
„force majeure“ ir „nepaprastąsias“ 
aplinkybes.
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Or. en

Pagrindimas

Sąrašas papildomas visais galimais ekstremaliais elementais.

Pakeitimas 217
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

paramos gavėjo mirtis.

Or. de

Pagrindimas

Išlaikoma status quo.

Pakeitimas 218
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ilgai trunkantis paramos gavėjo 
nedarbingumas.

Or. de

Pagrindimas

Išlaikoma status quo.

Pakeitimas 219
Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vadovaujantis biudžeto 
veiksmingumo principu, EŽŪGF lėšomis 
nefinansuojama koncentruoto šėrimo 
veikla.

Or. en

Pakeitimas 220
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. 
Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos 
finansinis įnašas remiant BŽŪP 
strateginiame plane numatytą su kaimo 
plėtra susijusią intervenciją, nurodytą 
Reglamento (ES) [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 4 
skyriuje.

EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. 
Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos 
finansinis įnašas remiant BŽŪP 
strateginiame plane numatytą su kaimo 
plėtra susijusią intervenciją, nurodytą 
Reglamento (ES) [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 
4 skyriuje, ir veiksmus, nurodytus 112 
straipsnyje.

Or. sl

Pagrindimas

EŽŪFKP turi finansuoti ir veiksmus, susijusius su valstybių narių iniciatyva teikiama 
technine pagalba.

Pakeitimas 221
Maria Heubuch, Florent Marcellesi, Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Vadovaujantis biudžeto veiksmingumo 
principu, pagal EŽŪFKP 
nefinansuojamos intervencinės 
priemonės, kurios lemia paramą 
koncentruoto šėrimo veiklai.

Or. en

Pakeitimas 222
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis

Informavimo priemonės

1. Pagal 7 straipsnio e punktą 
finansuojamo informacijos teikimo tikslas 
yra visų pirma padėti paaiškinti, 
įgyvendinti ir plėtoti BŽŪP ir didinti 
visuomenės informuotumą apie jos turinį 
ir tikslus, rengiant informavimo 
kampanijas atkurti vartotojų pasitikėjimą 
po krizių, teikti informaciją ūkininkams ir 
kitiems kaimo regionuose veikiantiems 
subjektams, propaguoti europietišką 
žemės ūkio modelį ir padėti piliečiams jį 
suprasti. Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos 
ribų siekiama teikti nuoseklią, objektyvią 
ir išsamią informaciją.

2. 1 dalyje nurodytos priemonės gali būti:

a) metinės darbo programos arba kitos 
trečiųjų šalių pasiūlytos specialios 
priemonės; b) Komisijos iniciatyva 
vykdoma veikla. Neįtraukiamos pagal 
teisės aktus reikalaujamos tos priemonės 
arba priemonės, kurioms finansuoti jau 
skiriamos lėšos pagal kitą Sąjungos 
programą.

Pirmos pastraipos b punkte nurodytą 
veiklą Komisijai gali padėti įgyvendinti 
išorės ekspertai, daugiausia valstybių 
narių vyriausybių ekspertai. Pirmoje 
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pastraipoje nurodytomis priemonėmis taip 
pat padedama užtikrinti institucinę 
komunikaciją Sąjungos politinių 
prioritetų klausimais, su sąlyga, kad tie 
prioritetai yra susiję su bendraisiais šio 
reglamento tikslais.

3. Komisija kartą per metus skelbia 
kvietimą teikti pasiūlymus, laikydamasi 
Finansiniame reglamente nustatytų 
sąlygų.

4. Apie pagal šį straipsnį numatytas ir 
taikomas priemones pranešama 101 
straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui.

5. Komisija kas dvejus metus Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Manau, kad reikėtų 44 straipsnį perkelti po 6 straipsnio kaip naują šio skyriaus straipsnį.

Pakeitimas 223
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis

Kompetentinga institucija

1. Valstybės narės paskiria ministerijos 
lygmens valdžios instituciją, kuri yra 
atsakinga už:

a) 8 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
mokėjimo agentūrų akreditacijų 
suteikimą, peržiūrą ir panaikinimą;

b) 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
koordinavimo įstaigos akreditavimą ir 
akreditacijos panaikinimą;
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c) 11 straipsnyje nurodytos 
tvirtinančiosios įstaigos paskyrimą;

d) šiame skyriuje kompetentingai 
institucijai priskirtų užduočių vykdymą.

Kompetentinga institucija, išnagrinėjusi 
Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a 
punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą 
dėl mokėjimo agentūros ir koordinavimo 
įstaigos akreditacijos suteikimo arba, 
atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos 
panaikinimo. Kompetentinga institucija 
nedelsdama Komisijai praneša apie 
suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

Or. en

Pagrindimas

Įtraukiama galimybė kompetentingai institucijai panaikinti koordinuojančiosios institucijos 
akreditaciją. Straipsnis perkeliamas į kitą vietą.

Pakeitimas 224
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieno fondo lėšomis gali būti 
Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
tiesiogiai finansuojama parengiamosios, 
stebėsenos, administracinės ir techninės 
paramos veikla, taip pat vertinimo, audito 
ir tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP 
įgyvendinti. Tas priemones visų pirma 
sudaro:

Kiekvieno fondo lėšomis gali būti 
Komisijos iniciatyva Parlamentui ir
Tarybai pritarus tiesiogiai finansuojama 
parengiamosios, stebėsenos, 
administracinės ir techninės paramos 
veikla, taip pat vertinimo, audito ir 
tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP 
įgyvendinti. Tas priemones visų pirma 
sudaro:

Or. fr

Pakeitimas 225
Matt Carthy
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvieno fondo lėšomis gali būti 
Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
tiesiogiai finansuojama parengiamosios, 
stebėsenos, administracinės ir techninės 
paramos veikla, taip pat vertinimo, audito 
ir tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP 
įgyvendinti. Tas priemones visų pirma 
sudaro:

Kiekvieno fondo lėšomis gali būti 
Komisijos iniciatyva arba jos vardu 
tiesiogiai finansuojama didesnės
parengiamosios, stebėsenos, 
administracinės ir techninės paramos 
veikla, taip pat vertinimo, audito ir 
tikrinimo priemonės, reikalingos BŽŪP 
įgyvendinti. Tas priemones visų pirma 
sudaro:

Or. en

Pakeitimas 226
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP analizės, valdymo, 
stebėsenos, keitimosi informacija ir 
įgyvendinimo priemonės, taip pat su 
kontrolės sistemų įgyvendinimu ir technine 
bei administracine parama susijusios 
priemonės;

a) BŽŪP analizės, valdymo, 
stebėsenos, keitimosi informacija ir 
įgyvendinimo ir Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. bei Paryžiaus 
klimato susitarimo įgyvendinimo 
priemonės, taip pat su kontrolės sistemų 
įgyvendinimu ir technine bei 
administracine parama susijusios 
priemonės;

Or. en

Pagrindimas

SESV 208 straipsniu nustatoma, kad visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi 
tikslus. Visuotinio apsirūpinimo maistu saugumo stiprinimas ir pagalba siekiant sukurti 
tvirtas žemės ūkio sistemas besivystančiose šalyse yra labai svarbūs ES vystomojo 
bendradarbiavimo ir TVT tikslai. Žemės ūkio sektoriaus vidaus rinkos reguliavimas turi 
tiesioginį poveikį šių sistemų veikimui besivystančiose šalyse.
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Pakeitimas 227
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Komisijos vykdomi nuotolinio 
stebėjimo technologijomis grindžiami 
veiksmai, skirti žemės ūkio ištekliams 
stebėti pagal 23 straipsnį;

c) Komisijos vykdomi nuotolinio 
stebėjimo technologijomis grindžiami 
veiksmai, skirti žemės ūkio ištekliams ir 
valstybių narių dalyvavimui ūkininkavimo 
veikloje laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. ir Paryžiaus 
klimato susitarimo, stebėti, pagal 23 
straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

SESV 208 straipsniu nustatoma, kad visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi 
tikslus. Visuotinio apsirūpinimo maistu saugumo stiprinimas ir pagalba siekiant sukurti 
tvirtas žemės ūkio sistemas besivystančiose šalyse yra labai svarbūs ES vystomojo 
bendradarbiavimo ir TVT tikslai. Žemės ūkio sektoriaus vidaus rinkos reguliavimas turi 
tiesioginį poveikį šių sistemų veikimui besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 228
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) visa horizontalioji techninės 
paramos veikla 1-ajam BŽŪP ramsčiui;

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių administracinės išlaidos negali būti be galo didinamos, todėl techninei 
paramai turi būti leidžiamas BŽŪP 1-ojo ramsčio valdymas.
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Pakeitimas 229
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis 
finansuojamų priemonių vertinimas, 
įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir 
keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP 
srityje, taip pat su Europos investicijų 
banku (EIB) atliekami tyrimai;

f) BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis 
finansuojamų priemonių vertinimas, 
įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir 
keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP 
srityje, konsultacijos su vietos, regionų, 
nacionaliniais ir tarptautiniais 
suinteresuotaisiais subjektais, akademinio 
pasaulio ekspertais ir NVO, taip pat su 
Europos investicijų banku (EIB) atliekami 
tyrimai;

Or. en

Pakeitimas 230
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) įnašas, skirtas su informacijos 
sklaida, informuotumo didinimu, 
bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi 
patirtimi Sąjungos lygmeniu susijusioms 
priemonėms, kurių imamasi vykdant su 
kaimo plėtra susijusią intervenciją, 
įskaitant suinteresuotųjų šalių tinklų 
kūrimą, įgyvendinti;;

h) įnašas, skirtas su informacijos 
sklaida, informuotumo didinimu, 
bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi 
patirtimi vietos, regionų, nacionaliniu, ES 
ir tarptautiniu lygmeniu susijusioms 
priemonėms, kurių imamasi vykdant su 
kaimo plėtra susijusią intervenciją, 
įskaitant suinteresuotųjų šalių tinklų 
kūrimą, įgyvendinti;

Or. en
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Pakeitimas 231
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) netiesioginės išlaidos ir tiesioginės 
personalo išlaidos, patirtos vietos kaimo 
bendruomenių ir kitų panašių vietos 
subjektų, įgyvendinančių LEADER 
veiksmus, Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje vadinamus bendruomenės 
inicijuota vietos plėtra;

Or. en

Pakeitimas 232
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirmos pastraipos j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) Komisija kas dveji metai teikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai šio 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

Or. sl

Pagrindimas

Šiuo metu numatyta, kad ataskaitos teikiamos tik dėl šio straipsnio e punkto (kaip nurodyta 
44 straipsnyje).

Pakeitimas 233
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Mokėjimo agentūros ir koordinavimo 
įstaigos

Mokėjimo agentūros

Or. en

Pakeitimas 234
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo agentūros – valstybių narių 
departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 
straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų 
išlaidų valdymą ir kontrolę.

Mokėjimo agentūros – valstybių narių 
departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 
straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų 
išlaidų valdymą ir kontrolę. Visų pirma jos 
atsako už Reglamento (ES) .../... [BŽŪP 
strateginio plano reglamentas] 121 
straipsnio 1 dalyje nurodytos metinės 
rezultatų ataskaitos rengimą ir pateikimą.

Or. en

Pakeitimas 235
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo agentūros – valstybių narių 
departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 
straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų 
išlaidų valdymą ir kontrolę.

Mokėjimo agentūros – valstybių narių ar 
regionų departamentai arba įstaigos, 
atsakingi už 5 straipsnio 2 dalyje ir 
6 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir 
kontrolę.

Or. sl

Pagrindimas

Mokėjimo agentūros gali veikti ir regionų lygmeniu, todėl į tai taip pat reikėtų atsižvelgti.
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Pakeitimas 236
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės mokėjimo agentūromis 
akredituoja departamentus arba įstaigas, 
kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus 
kontrolės sistemą, kuria pakankamai 
garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir 
tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo 
tikslu mokėjimo agentūros įvykdo 
būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo 
bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas 
Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a 
punktą.

Valstybės narės mokėjimo agentūromis 
akredituoja departamentus arba įstaigas, 
kurie turi administracinę struktūrą ir 
veiksmingą ir efektyvią vidaus kontrolės 
sistemą, kuria pakankamai garantuojama, 
kad mokėjimai būtų teisėti ir tvarkingi bei 
tinkamai apskaitomi, kurie teikia būtiną 
garantiją dėl rezultatų ataskaitoje 
nurodytų gavinių ir taiko apskaitos 
sistemą, pagal kurią gaunami tikslūs ir 
išsamūs duomenys. Šiuo tikslu mokėjimo 
agentūros įvykdo būtiniausias akreditavimo 
sąlygas vidaus aplinkos, kontrolės veiklos, 
informavimo bei ryšių ir stebėsenos 
atžvilgiu, nustatytas Komisijos pagal 10 
straipsnio 1 dalies a punktą remiantis 
pripažintais vidaus kontrolės sistemų 
standartais.

Or. de

Pagrindimas

Pagal siūlomą naują įgyvendinimo metodą supaprastinimas paramos gavėjams ir 
administravimo institucijoms bus pasiektas tik tada, kai veiklos rezultatų ataskaitomis bus 
pakeičiamas teisėtumo ir tvarkingumo tikrinimas.

Komisija neturėtų turėti įgaliojimų nustatyti (išsamius) reikalavimus dėl akreditavimo kriterijų. 
Pakanka pateikti nuorodą į pripažintus vidaus kontrolės sistemų standartus (COSO) ir išvardyti 
būtinuosius reikalavimus.

Pakeitimas 237
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės mokėjimo agentūromis 
akredituoja departamentus arba įstaigas, 
kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus 
kontrolės sistemą, kuria pakankamai 
garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir 
tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo 
tikslu mokėjimo agentūros įvykdo 
būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informacijos 
bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas 
Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a 
punktą.

Valstybės narės mokėjimo agentūromis 
akredituoja departamentus arba įstaigas, 
kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus 
kontrolės sistemą, kuria pakankamai 
garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir 
tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo 
tikslu mokėjimo agentūros įvykdo 
būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informacijos 
bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas 
Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a 
punktą. Remiantis patvirtinimu pagal 
ankstesnę pastraipą turi būti ex ante 
užtikrinama 2 straipsnio c punkte 
nustatytų reikalavimų atitiktis ir jos 
tikrinimas.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomas modelio pakeitimas negali būti atliekamas dalinai, sugrįžtant prie dviejų 
BŽŪP strateginių planų priemonių įgyvendinimo išlaidų patvirtinimo sistemų buvimo vienu 
metu. Turi būti galimybė rezultatyvumu grindžiamą požiūrį visiškai pakeisti išlaidų atitiktimi 
grindžiamu požiūriu. Tinkamas valdymo sistemų veikimas turėtų būti ex ante patvirtintas 
tvirtinant gamintojų organizaciją. Programavimo metu Komisija taip pat galėtų vykdyti 
stebėseną ir teikti rekomendacijas.

Pakeitimas 238
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės mokėjimo agentūromis 
akredituoja departamentus arba įstaigas, 
kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus 
kontrolės sistemą, kuria pakankamai 
garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir 
tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo 
tikslu mokėjimo agentūros įvykdo 
būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo 

Valstybės narės mokėjimo agentūromis 
akredituoja departamentus arba įstaigas, 
kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus 
kontrolės sistemą, kuria pakankamai 
garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir 
tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo 
tikslu mokėjimo agentūros įvykdo 
būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo 
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bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas 
Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a 
punktą.

bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas 
Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a 
punktą. Iki 2023 m. pabaigos Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl mokėjimo agentūrų sistemos 
veikimo Sąjungoje, prie kurios prireikus 
pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų.

Or. sl

Pakeitimas 239
Momchil Nekov, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jei mokėjimo agentūros yra 
įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės 
narės papildomai akredituoja ir 
nacionalinio lygmens mokėjimo agentūrą, 
skirtą toms pagalbos sistemoms, kurios 
pagal savo pobūdį turi būti valdomos 
nacionaliniu lygmeniu, arba perduoda šių 
sistemų valdymą savo regioninėms 
mokėjimo agentūroms.

Tačiau jei mokėjimo agentūros yra 
įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės 
narės papildomai akredituoja ir 
nacionalinio lygmens mokėjimo agentūrą, 
skirtą toms pagalbos sistemoms, kurios 
pagal savo pobūdį turi būti valdomos 
nacionaliniu lygmeniu, arba perduoda šių 
sistemų valdymą savo regioninėms 
mokėjimo agentūroms. Mokėjimo 
agentūrų, akredituotų 2014–2020 m. 
laikotarpiui, akreditacija perkeliama į 
2021–2027 m. programavimo laikotarpį, 
jeigu mokėjimo agentūros įgyvendinami 
naujos sistemos veiksmai ir procedūros 
bus patikrinti pagal akreditacijos 
kriterijus, kuriuos pagal 10 straipsnio 1 
dalies a punktą priima Komisija.

Or. en

Pakeitimas 240
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jei mokėjimo agentūros yra 
įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės 
narės papildomai akredituoja ir 
nacionalinio lygmens mokėjimo agentūrą, 
skirtą toms pagalbos sistemoms, kurios 
pagal savo pobūdį turi būti valdomos 
nacionaliniu lygmeniu, arba perduoda šių 
sistemų valdymą savo regioninėms 
mokėjimo agentūroms.

Tačiau jei mokėjimo agentūros yra 
įsteigtos regioniniu lygmeniu, valstybės 
narės papildomai akredituoja ir 
nacionalinio lygmens mokėjimo agentūrą, 
skirtą toms pagalbos sistemoms, kurios 
pagal savo pobūdį turi būti valdomos 
nacionaliniu lygmeniu, arba perduoda šių 
sistemų valdymą savo regioninėms 
mokėjimo agentūroms. Mokėjimo 
agentūrų, akredituotų 2014–2020 m. 
laikotarpiui, akreditacija perkeliama į 
2021–2027 m. programavimo laikotarpį, 
jeigu mokėjimo agentūros įgyvendinami 
naujos sistemos veiksmai ir procedūros 
bus patikrinti pagal akreditacijos 
kriterijus, kuriuos pagal 10 straipsnio 1 
dalies a punktą priima Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Justification In regard to the accreditation of the new paying agency, the Commission has 
stated during discussions on the technical level that it will be possible to “roll-over” the 
accreditation of the currently functioning paying agencies to the new programming period. 
Therefore, we suggest addition of more information in this regard into the text of the
Regulation. This topic is problematic also in view of the new delivery model of the CAP and 
Commission´s ambitions in regard to the submission of the CAP Strategic Plan (1. 1. 2020). 
The Czech Republic is against any additional administrative burden for Member States 
regarding the accreditation of paying agencies.

Pakeitimas 241
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Mokėjimo agentūrų, akredituotų 
2014–2020 m. laikotarpiui, akreditacija 
perkeliama į 2021–2027 m. programavimo 
laikotarpį, jeigu mokėjimo agentūros 
įgyvendinami naujos sistemos veiksmai ir 
procedūros bus patikrinti pagal 
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akreditacijos kriterijus, kuriuos pagal 10 
straipsnio 1 dalies a punktą priima 
Komisija.

Or. en

Pakeitimas 242
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės neskiria jokios naujos 
papildomos mokėjimo agentūros po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 243
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės neskiria jokios naujos 
papildomos mokėjimo agentūros po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Valstybės narės neskiria jokios naujos 
papildomos mokėjimo agentūros po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos, nebent 
valstybėje narėje būtų vykdoma 
administracinė reorganizacija.

Or. en

Pakeitimas 244
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Valstybės narės neskiria jokios naujos 
papildomos mokėjimo agentūros po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.

Valstybės narės gali nukrypti nuo antros 
pastraipos nuostatų, jeigu nepadidina 
patvirtintųjų mokėjimo agentūrų 
skaičiaus palyginti su 2019 m. gruodžio 
31d. duomenimis.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti valstybėms narėms taikomą nukrypti leidžiančią nuostatą.

Pakeitimas 245
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujo Finansinio reglamento] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 63 
straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą 
mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai 
pateikia:

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujas Finansinio reglamentas] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 
63 straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą 
mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, vasario 15 d. (išskyrus b punktą)
parengia ir Komisijai pateikia:

Or. en

Pakeitimas 246
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujo Finansinio reglamento] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 63 
straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą 
mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujo Finansinio reglamento] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 63 
straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą 
mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
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metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai 
pateikia:

metų, balandžio 15 d. parengia ir 
Komisijai pateikia:

Or. de

Pakeitimas 247
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujo Finansinio reglamento] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 63 
straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą 
mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai 
pateikia:

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujo Finansinio reglamento] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 63 
straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą 
mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, balandžio 15 d. parengia ir 
Komisijai pateikia:

Or. sl

Pagrindimas

Per keturių mėnesių laikotarpį parengti, patvirtinti ir Stebėsenos komitetui patikrinti veiklos
rezultatų ataskaitą gali būti sudėtingas uždavinys. Todėl N+1 m. balandžio 15 d. siūloma kaip 
metinių ataskaitų, metinių veiklos rezultatų ir valdymo pareiškimo siuntimo data.

Pakeitimas 248
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinę rezultatų ataskaitą, iš kurios 
matyti, kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 
straipsnį;

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma panaikinti metinę rezultatų ataskaitą ir numatyti daugiametę rezultatų 
ataskaitą, kaip numatyta kitame šio straipsnio pakeitime, tiesiogiai atitinkančiame pranešėjos 
pasiūlymus.

Pakeitimas 249
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinę rezultatų ataskaitą, iš kurios matyti, 
kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 
straipsnį;

b) rezultatų metinę rezultatų ataskaitą, 
iš kurios matyti, kad išlaidos buvo patirtos 
pagal 35 straipsnį, parengtą atsižvelgiant į 
Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų 
99 straipsnio f punkte numatytas ir BŽŪP 
strateginiame plane nurodytas metines 
vertes. Komisija gali pateikti pastabas dėl 
metinės rezultatų ataskaitos per vieną 
mėnesį nuo jos pateikimo. Jei Komisija 
per šį terminą pastabų nepateikia, 
ataskaita laikoma priimta;

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomas modelio pakeitimas negali būti atliekamas dalinai, sugrįžtant prie dviejų 
BŽŪP strateginių planų priemonių įgyvendinimo išlaidų patvirtinimo sistemų buvimo vienu 
metu. Turi būti galimybė rezultatyvumu grindžiamą požiūrį visiškai pakeisti išlaidų atitiktimi 
grindžiamu požiūriu. Tinkamas valdymo sistemų veikimas turėtų būti ex ante patvirtintas 
tvirtinant gamintojų organizaciją. Programavimo metu Komisija taip pat galėtų vykdyti 
stebėseną ir teikti rekomendacijas.

Pakeitimas 250
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinę rezultatų ataskaitą, iš kurios matyti, 
kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 
straipsnį;

b) Reglamento (ES) XXX dėl BŽŪP 
strateginių planų 52 straipsnio 1 dalyje ir 
121 straipsnyje nurodytą metinę rezultatų 
ataskaitą, iš kurios matyti, kad išlaidos 
buvo patirtos pagal 35 straipsnį;

Or. es

Pakeitimas 251
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinę rezultatų ataskaitą, iš kurios matyti, 
kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 
straipsnį;

b) Reglamento (ES) .../... 
(Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų)
52 straipsnio 1 dalyje ir 121 straipsnyje
nurodytą metinę rezultatų ataskaitą, iš 
kurios matyti, kad išlaidos buvo patirtos 
pagal 35 straipsnį;

Or. es

Pagrindimas

Būtina aiškiai nurodyti, kad metinė rezultatų ataskaita yra ta pati, kaip ir numatytoji 
Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų.

Pakeitimas 252
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinę rezultatų ataskaitą, iš kurios matyti, 
kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 
straipsnį;

b) Reglamento (ES) .../... [BŽŪP 
strateginio plano reglamentas] 121 
straipsnio 1 dalyje ir 52 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinę rezultatų ataskaitą, iš 
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kurios matyti, kad išlaidos buvo patirtos 
pagal 35 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 253
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinę rezultatų ataskaitą, iš kurios matyti, 
kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 
straipsnį;

b) 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
trimetę rezultatų ataskaitą, iš kurios matyti, 
kad išlaidos buvo patirtos pagal 35 
straipsnį;

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 parengti. Numatyti kas trejus metus 
teikiamas (trimetes) ataskaitas būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 254
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valdymo pareiškimą, numatytą 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 6 
dalyje, kuriame:

c) valdymo pareiškimą, numatytą 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 
6 dalyje, kuriame patvirtinama, kad 
tinkamai pateikta visa ir tiksli 
informacija, kaip numatyta Finansinio 
reglamento 63 straipsnio 6 dalies 
a punkte.
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Or. en

Pakeitimas 255
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) patvirtinama, kad tinkamai 
pateikta visa ir tiksli informacija, kaip 
numatyta Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies a punkte,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 256
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su metinėje 
rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, 
numatytais Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomas modelio pakeitimas negali būti atliekamas dalinai, sugrįžtant prie dviejų 
BŽŪP strateginių planų priemonių įgyvendinimo išlaidų patvirtinimo sistemų buvimo vienu 
metu. Turi būti galimybė rezultatyvumu grindžiamą požiūrį visiškai pakeisti išlaidų atitiktimi 
grindžiamu požiūriu. Tinkamas valdymo sistemų veikimas turėtų būti ex ante patvirtintas 
tvirtinant gamintojų organizaciją. Programavimo metu Komisija taip pat galėtų vykdyti 
stebėseną ir teikti rekomendacijas.

Pakeitimas 257
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Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su metinėje 
rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, 
numatytais Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 258
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su metinėje 
rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, 
numatytais Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,

ii) patvirtinama, kad laikomasi 
pagrindinių Sąjungos reikalavimų ir 
tinkamai veikia įdiegtos vidaus kontrolės
sistemos, teikiančios būtinas garantijas, 
susijusias su metinėje rezultatų ataskaitoje 
nurodytais gaviniais, numatytais Finansinio 
reglamento 63 straipsnio 6 dalies b ir c 
punktuose,

Or. en

Pagrindimas

Pagal apibrėžtį, valdymo sistemos apima ne tik pagrindinius Sąjungos reikalavimus, bet ir 
visas valdymo įstaigas, įskaitant sertifikavimo įstaigas ir kompetentingą instituciją. Mokėjimo 
agentūra neturės įgaliojimų patvirtinti tinkamą šių įstaigų veikimą.

Pakeitimas 259
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su metinėje 
rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, 
numatytais Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,

ii) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su BŽŪP 
strateginiuose planuose numatytų 
finansinių operacijų teisėtumu ir 
taisyklingumu, kaip numatyta Finansinio 
reglamento 63 straipsnio 6 dalies b ir c 
punktuose,

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti nuostatą, kad teikiant valdymo pareiškimą Komisijai būtų 
perduodami duomenys apie strateginiuose planuose numatytų finansinių operacijų teisėtumą 
ir reguliarumą. Šiuo pakeitimu nuosekliai išreiškiamas pranešėjos siekis, kad rezultatų 
tikrinimas būtų daugiametis, todėl reikia panaikinti kasmetinį rezultatų tikrinimą ir numatyti 
kasmetinį atitikties tikrinimą.

Pakeitimas 260
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su metinėje
rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, 
numatytais Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,

ii) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su trimetėje
rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, 
numatytais Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,

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 parengti. Numatyti kas trejus metus 
teikiamas (trimetes) ataskaitas būtų labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.
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Pakeitimas 261
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pateikiama atliekant auditą ir 
vykdant kontrolę sistemose nustatytų 
klaidų ir trūkumų pobūdžio bei masto 
analizė, taip pat nurodomi taisomieji 
veiksmai, kurių buvo imtasi ar 
planuojama imtis, numatyti Finansinio 
reglamento 63 straipsnio 5 dalies b 
punkte..

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 262
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) pateikiama atliekant auditą ir 
vykdant kontrolę sistemose nustatytų 
klaidų ir trūkumų pobūdžio bei masto 
analizė, taip pat nurodomi taisomieji 
veiksmai, kurių buvo imtasi ar planuojama 
imtis, numatyti Finansinio reglamento 63 
straipsnio 5 dalies b punkte.

iii) pateikiama atliekant auditą ir 
vykdant kontrolę valdymo sistemose 
nustatytų klaidų ir trūkumų pobūdžio bei 
masto analizė, taip pat nurodomi taisomieji 
veiksmai, kurių buvo imtasi ar planuojama 
imtis, numatyti Finansinio reglamento 63 
straipsnio 5 dalies b punkte.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomas modelio pakeitimas negali būti atliekamas dalinai, sugrįžtant prie dviejų 
BŽŪP strateginių planų priemonių įgyvendinimo išlaidų patvirtinimo sistemų buvimo vienu 
metu. Turi būti galimybė rezultatyvumu grindžiamą požiūrį visiškai pakeisti išlaidų atitiktimi 
grindžiamu požiūriu. Tinkamas valdymo sistemų veikimas turėtų būti ex ante patvirtintas 
tvirtinant gamintojų organizaciją. Programavimo metu Komisija taip pat galėtų vykdyti 
stebėseną ir teikti rekomendacijas.
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Pakeitimas 263
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) rizikos valdymą;

Or. en

Pakeitimas 264
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) gamybos sistemų ekonominių 
rezultatų optimizavimo metodus;

Or. en

Pakeitimas 265
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) konkrečias konsultacijas pirmą 
kartą besikuriantiems ūkininkams;

Or. en

Pakeitimas 266
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
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8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cd) darbo saugos standartus arba su 
ūkiu siejamus saugos standartus;

Or. en

Pakeitimas 267
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ce) darnų maisto medžiagų valdymą 
ūkiuose, ypač pažeidžiamiausiose 
teritorijose.

Or. en

Pakeitimas 268
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtintos mokėjimo agentūros vadovas 
parengia ir atitinkamai iki 2026 m., 
2028 m. ir 2030 m. vasario 15 d. pateikia 
Komisijai Reglamento (ES) 
…/…[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] 21 straipsnyje nurodytą 
daugiametę rezultatų stebėsenos 
ataskaitą, kurioje nurodomos 
įgyvendinant BŽŪP nacionaliniame 
strateginiame plane nustatytus tikslus 
atliktos operacijos ir pasiekta pažanga.

Or. fr
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Pagrindimas

Šis pakeitimas dera su pareigos teikti kasmetinę rezultatų ataskaitą panaikinimu ir nuostata, 
kad vietoj jos 2026, 2028 ir 2030 metais turi būti pateikta daugiametė rezultatų stebėsenos 
ataskaita.

Pakeitimas 269
Sandra Kalniete

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnio b punkto atžvilgiu metinės 
rezultatų ataskaitos turi būti pateiktos iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, balandžio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 270
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje. Nukrypstant nuo 
šio straipsnio 1 dalies ir trečios pastraipos 
c punkto nuostatų, terminą veiklos 
rezultatų ataskaitoms apie gautus 
rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų 
reikšmių, galima pratęsti ne vėliau kaip 
iki balandžio 30 d.

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į sudėtingesnius rezultatų rodiklius ir būtiną prisitaikymą prie naujo 
įgyvendinimo modelio, terminą veiklos rezultatų ataskaitoms apie gautus rezultatus ir atotrūkį 
nuo siektinų reikšmių, reikėtų pratęsti.

Pakeitimas 271
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti, kaip numatyta Finansinio 
reglamento 63 straipsnio 7 dalies antroje 
pastraipoje. Nukrypstant nuo šio 
straipsnio 1 dalies ir trečios pastraipos c 
punkto nuostatų, terminą veiklos rezultatų 
ataskaitoms apie gautus rezultatus ir 
atotrūkį nuo siektinų reikšmių, galima 
pratęsti ne vėliau kaip iki birželio 30 d.

Or. en

Pakeitimas 272
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Ankstesnėse pastraipose nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Or. fr
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Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas, kuriuo siekiama redakciją pritaikyti atsižvelgiant į ankstesniais 
pakeitimais atliktus šio straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 273
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki birželio 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Or. ro

Pakeitimas 274
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(balandžio 15 d.) atitinkamos valstybės 
narės prašymu Komisija gali išimties 
tvarka pratęsti iki gegužės 1 d., kaip 
numatyta Finansinio reglamento 
63 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje.

Or. sl

Pagrindimas

Pakeitus datą pirmoje pastraipoje, šią datą taip pat reikia pakeisti.

Pakeitimas 275
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Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7 
dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali pratęsti iki gegužės
1 d., kaip numatyta Finansinio reglamento 
63 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje.

Or. en

Pagrindimas

Keturių mėnesių laikotarpis veiklos rezultatų ataskaitai užbaigti, sertifikuoti ir Valdymo 
komiteto procedūrai atlikti būtų trumpesnis nei dabartinis atskaitomybės laikotarpis, 
numatytas pagal II ramstį. Tai gali būti problemiška, todėl pratęsimo galimybė neturėtų būti 
ribojama.

Pakeitimas 276
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Patvirtintos mokėjimo agentūros 
vadovas 2026 m. ir 2030 m. pateikia 
Komisijai Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų 21 straipsnyje nurodytą 
rezultatų ataskaitą.

Or. fr

Pagrindimas

Rezultatyvumu grindžiamas požiūris turi būti diegiamas laipsniškai. Rezultatyvumo sistemos 
išplėtimas įtraukiant pirmąjį ramstį yra svarbus etapas, kurio metu turi pavykti vidutinės 
trukmės ir ilguoju laikotarpiu užtikrinti geresnį BŽŪP valdymą neskiriant finansinių 
nuobaudų. Siūloma nustatyti pareigą teikti daugiametę rezultatų ataskaitą, kuri (datos ir 
turinio atžvilgiu) būtų atsieta nuo metinio patvirtinimo.
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Pakeitimas 277
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu akredituota daugiau kaip 
viena mokėjimo agentūra, valstybės narės 
paskiria viešąją koordinavimo įstaigą, 
kuriai paveda šias užduotis:

Išbraukta.

a) surinkti informaciją, kuri turi būti 
teikiama Komisijai, ir nusiųsti ją 
Komisijai;

b) teikti 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinę rezultatų ataskaitą;

c) imtis veiksmų arba juos koordinuoti 
siekiant pašalinti bendro pobūdžio 
pažeidimus ir Komisiją nuolat informuoti 
apie tolesnę tų veiksmų eigą;

d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų Sąjungos 
taisyklių taikymą.

Koordinavimo įstaigai valstybės narės 
suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos 
pastraipos a punkte nurodytos finansinės 
informacijos tvarkymo.

Koordinavimo įstaigos teikiama metinė 
rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės 
taikymo sritį ir perduodama kartu su visą 
ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.

Or. en

Pakeitimas 278
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) teikti 52 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinę rezultatų ataskaitą;

b) teikti 52 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinę rezultatų ataskaitą
glaustai išdėstant ir nurodant mokėjimo 
agentūrų pateiktus duomenis ir 
dokumentus;

Or. de

Pakeitimas 279
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti 52 straipsnio 1 dalyje
nurodytą metinę rezultatų ataskaitą;

b) teikti Reglamento (ES) …/… 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] 121 straipsnyje nurodytą 
daugiametę ataskaitą;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas dera su pareigos teikti kasmetinę rezultatų ataskaitą panaikinimu ir nuostata, 
kad vietoj jos 2026, 2028 ir 2030 metais turi būti pateikta daugiametė rezultatų stebėsenos 
ataskaita.

Pakeitimas 280
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) teikti 52 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą metinę rezultatų ataskaitą;

b) teikti 52 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą trimetę rezultatų ataskaitą;

Or. en



AM\1170188LT.docx 127/147 PE630.686v01-00

LT

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 parengti. Numatyti kas trejus metus 
teikiamas (trimetes) ataskaitas būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 281
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų 
Sąjungos taisyklių taikymą.

d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų 
Sąjungos taisyklių, taip pat įsipareigojimų 
ir įpareigojimų pagal tarptautinius 
susitarimus taikymą.

Or. en

Pagrindimas

SESV 208 straipsniu nustatoma, kad visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi 
tikslus. Visuotinio apsirūpinimo maistu saugumo stiprinimas ir pagalba siekiant sukurti 
tvirtas žemės ūkio sistemas besivystančiose šalyse yra labai svarbūs ES vystomojo 
bendradarbiavimo ir TVT tikslai. Žemės ūkio sektoriaus vidaus rinkos reguliavimas turi 
tiesioginį poveikį šių sistemų veikimui besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 282
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų 
Sąjungos taisyklių taikymą.

d) skatinti ir, jei įmanoma, užtikrinti 
nuoseklų Sąjungos taisyklių taikymą.

Or. de
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Pakeitimas 283
Michel Dantin, Mairead McGuinness, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų 
Sąjungos taisyklių taikymą.

d) užtikrinti nuoseklų Sąjungos 
taisyklių taikymą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad viešoji koordinavimo įstaiga užtikrintų, kad įvairios valstybės 
narės mokėjimo agentūros nuosekliai taikytų Sąjungos taisykles.

Pakeitimas 284
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimo įstaigos teikiama metinė 
rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės 
taikymo sritį ir perduodama kartu su visą 
ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.

Koordinavimo įstaigos teikiama metinė 
rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės 
taikymo sritį ir perduodama kartu su visą 
ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu, 
tačiau koordinavimo įstaiga neprisiima 
atsakomybės už mokėjimo agentūrų ir 
tvirtinančiųjų įstaigų pateiktus duomenis 
ir deklaracijas, kuriomis buvo remtasi 
rengiant ataskaitą.

Or. de

Pakeitimas 285
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimo įstaigos teikiama metinė
rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės 
taikymo sritį ir perduodama kartu su visą 
ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.

Koordinavimo įstaigos teikiama rezultatų 
ataskaita perduodama kartu su visą 
ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.

Or. de

Pagrindimas

Neaišku, ką, kokia forma ir kokiu mastu tvirtinančioji įstaiga šiuo tikslu turi tikrinti! Ar 
siekiama su gavinių, rezultatų ir poveikio rodikliais susijusių tikslų? Tai turėtų būti ne 
tvirtinančiosios įstaigos užduotis, nes kalbama apie programų, už kurias yra atsakinga 
vadovaujančioji institucija, priemonių įgyvendinimą. Su poveikio ir rezultatų rodikliais 
susijusių tikslų įgyvendinimas turėtų būtų tikrinamas atliekant vertinimą (jį gali atlikti išorės 
vertinimo įmonė), o atitinkamą ataskaitą turėtų teikti vadovaujančioji institucija.

Pakeitimas 286
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimo įstaigos teikiama metinė
rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės 
taikymo sritį ir perduodama kartu su visą 
ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.

Koordinavimo įstaigos teikiama 
daugiametė rezultatų stebėsenos ataskaita 
įtraukiama į 11 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos nuomonės taikymo sritį ir 
perduodama kartu su visą ataskaitą 
apimančiu valdymo pareiškimu.

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas tiesiogiai atitinka pranešėjos pasiūlymą panaikinti pareigą teikti kasmetinę 
rezultatų ataskaitą ir vietoj jos nurodyti, kad 2026, 2028 ir 2030 metais turi būti pateikta 
daugiametė rezultatų stebėsenos ataskaita.

Pakeitimas 287
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Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Koordinavimo įstaigos teikiama metinė
rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės 
taikymo sritį ir perduodama kartu su visą 
ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.

Koordinavimo įstaigos teikiama trimetė
rezultatų ataskaita įtraukiama į 11 
straipsnio 1 dalyje nurodytos nuomonės 
taikymo sritį ir perduodama kartu su visą 
ataskaitą apimančiu valdymo pareiškimu.

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 parengti. Numatyti kas trejus metus 
teikiamas (trimetes) ataskaitas būtų labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 288
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei mokėjimo agentūra dėl 
administracinių, techninių ar kitų 
priežasčių atideda paramos išmokėjimą 
ūkininkams, ūkininkams kompensuojama 
už kiekvieną atidėtą dieną.

Or. ro

Pakeitimas 289
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu ūkininkai yra mokėjimo agentūros 
kontrolinės imties dalis, jiems gali būti 
skirtas pagrįstas avansas laikotarpiui iki 
kontrolės proceso pabaigos.

Or. ro

Pakeitimas 290
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis

Koordinavimo įstaigos

Jeigu akredituota daugiau kaip viena 
mokėjimo agentūra, valstybės narės 
paskiria viešąją koordinavimo įstaigą, 
kuriai paveda šias užduotis:

a) surinkti informaciją, kuri turi būti 
teikiama Komisijai, ir nusiųsti ją 
Komisijai;

b) teikti 52 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
metinę rezultatų patvirtinimo ataskaitą;

c) imtis veiksmų arba juos koordinuoti 
siekiant pašalinti bendro pobūdžio 
pažeidimus ir Komisiją nuolat informuoti 
apie tolesnę tų veiksmų eigą pagal 
veiksmų planą, nurodytą 39 straipsnio 
1 dalyje ir (arba) 40 straipsnio 1 dalyje;

d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų Sąjungos 
taisyklių taikymą;

e) taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujas Finansinis reglamentas] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 
63 straipsnio 5 ir 6 dalis, iki metų, 
einančių po atitinkamų finansinių metų, 
vasario 15 d. parengti ir Komisijai pateikti 
šią informaciją, kuria papildomas 
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valdymo pareiškimas, kaip nurodoma 8 
straipsnyje, kuriuo:

i) patvirtinama, kad tinkamai veikia 
įdiegtos valdymo sistemos, teikiančios 
būtinas garantijas, susijusias su metinėje 
rezultatų ataskaitoje nurodytais gaviniais, 
numatytais Finansinio reglamento 63 
straipsnio 6 dalies b ir c punktuose,

ii) pateikiama atliekant auditą ir vykdant 
kontrolę sistemose nustatytų klaidų ir 
trūkumų pobūdžio bei masto analizė, taip 
pat nurodomi taisomieji veiksmai, kurių 
buvo imtasi ar planuojama imtis, 
numatyti Finansinio reglamento 63 
straipsnio 5 dalies b punkte.

Kai valstybės narės neturi koordinavimo 
įstaigos, šiam straipsnyje išdėstytos 
užduotys skiriamos kompetentingai 
institucijai.

Koordinavimo įstaigai valstybės narės 
suteikia specialią akreditaciją dėl pirmos 
pastraipos a punkte nurodytos finansinės 
informacijos tvarkymo.

Koordinavimo įstaigos teikiama metinio 
veiklos rezultatų patvirtinimo ataskaita 
įtraukiama į 11 straipsnio 1 dalyje 
nurodytos nuomonės taikymo sritį ir 
perduodama kartu su visą ataskaitą 
apimančiu valdymo pareiškimu.

Or. en

(Strateginio plano reglamentas, 110 straipsnis – COM(2018)0392)

Pakeitimas 291
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) šiame skyriuje kompetentingai 
institucijai priskirtų užduočių vykdymą.

d) šiame straipsnyje kompetentingai 
institucijai priskirtų užduočių vykdymą, 
atsižvelgiant į proporcingumo principą.
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Or. sl

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, 
jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento.

Pakeitimas 292
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 
1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą 
dėl mokėjimo agentūros ir koordinavimo 
įstaigos akreditacijos suteikimo arba, 
atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos 
panaikinimo. Kompetentinga institucija 
nedelsdama Komisijai praneša apie 
suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 
1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus ir atsižvelgdama į 
proporcingumo principą, oficialiu aktu 
priima sprendimą dėl mokėjimo agentūros 
ir koordinavimo įstaigos akreditacijos 
suteikimo arba, atlikusi peržiūrą, dėl
akreditacijos panaikinimo. Kompetentinga 
institucija nedelsdama Komisijai praneša 
apie suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

Or. sl

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, 
jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento.

Pakeitimas 293
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 
1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą 

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 
1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą 



PE630.686v01-00 134/147 AM\1170188LT.docx

LT

dėl mokėjimo agentūros ir koordinavimo 
įstaigos akreditacijos suteikimo arba, 
atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos 
panaikinimo. Kompetentinga institucija 
nedelsdama Komisijai praneša apie 
suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

dėl mokėjimo agentūros, tvirtinančiosios 
įstaigos ir koordinavimo įstaigos 
akreditacijos suteikimo arba, atlikusi 
peržiūrą, dėl akreditacijos panaikinimo. 
Kompetentinga institucija nedelsdama 
Komisijai praneša apie suteiktą ar 
panaikintą akreditaciją.

Or. es

Pakeitimas 294
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 
1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą 
dėl mokėjimo agentūros ir koordinavimo 
įstaigos akreditacijos suteikimo arba, 
atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos 
panaikinimo. Kompetentinga institucija 
nedelsdama Komisijai praneša apie 
suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 
1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą 
dėl mokėjimo agentūros, tvirtinančiosios 
įstaigos ir koordinavimo įstaigos 
akreditacijos suteikimo arba, atlikusi 
peržiūrą, dėl akreditacijos panaikinimo. 
Kompetentinga institucija nedelsdama 
Komisijai praneša apie suteiktą ar 
panaikintą akreditaciją.

Or. es

Pakeitimas 295
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) akreditacijos mokėjimo agentūroms 
ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, 
atšaukimo ir peržiūros procedūrų, taip pat 

a) akreditacijos mokėjimo agentūroms 
ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, 
atšaukimo ir peržiūros procedūrų, 
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mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros 
procedūrų;

tvirtinančiųjų įstaigų steigimo, taip pat 
mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros 
procedūrų;

Or. es

Pakeitimas 296
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) akreditacijos mokėjimo agentūroms 
ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, 
atšaukimo ir peržiūros procedūrų, taip pat 
mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros 
procedūrų;

a) akreditacijos mokėjimo agentūroms 
ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, 
atšaukimo ir peržiūros procedūrų, taip pat 
mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros 
procedūrų, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą;

Or. sl

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, 
jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento.

Pakeitimas 297
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvirtinančioji įstaiga – viešoji arba 
privačioji audito įstaiga, kurią, 
nepažeisdama nacionalinės teisės, ne 
trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui 
paskiria valstybė narė. Tais atvejais, kai ji 
yra privačioji audito įstaiga ir kai 
taikytinoje Sąjungos arba nacionalinėje 
teisėje yra įtvirtintas atitinkamas 
reikalavimas, valstybė narė ją atrenka 
laikydamasi viešųjų pirkimų procedūros.

Tvirtinančioji įstaiga – viešoji audito 
įstaiga, kurią, nepažeisdama nacionalinės 
teisės, ne trumpesniam nei trejų metų 
laikotarpiui paskiria valstybė narė.
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Or. en

Pakeitimas 298
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tvirtinančioji įstaiga – viešoji arba 
privačioji audito įstaiga, kurią, 
nepažeisdama nacionalinės teisės, ne 
trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui 
paskiria valstybė narė. Tais atvejais, kai ji 
yra privačioji audito įstaiga ir kai 
taikytinoje Sąjungos arba nacionalinėje 
teisėje yra įtvirtintas atitinkamas 
reikalavimas, valstybė narė ją atrenka 
laikydamasi viešųjų pirkimų procedūros.

Tvirtinančioji įstaiga – viešoji arba 
privačioji audito įstaiga, kurią, 
nepažeisdama nacionalinės teisės, ne 
trumpesniam nei trejų metų laikotarpiui 
paskiria kompetentinga institucija. Tais 
atvejais, kai ji yra privačioji audito įstaiga 
ir kai taikytinoje Sąjungos arba 
nacionalinėje teisėje yra įtvirtintas 
atitinkamas reikalavimas, valstybė narė ją 
atrenka laikydamasi viešųjų pirkimų 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 299
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybė narė, kuri akredituoja 
daugiau kaip vieną tvirtinančiąją įstaigą, 
taip pat gali paskirti viešąją tvirtinančiąją 
įstaigą nacionaliniu lygmeniu, kuri būtų 
atsakinga už koordinavimo veiklą.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į konkrečią tam tikrų valstybių narių, pvz., Ispanijos, 
konstitucinę sistemą, pagal kurią įgaliojimais dalijasi regionai ir valstybė.
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Pakeitimas 300
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės, kurios akredituoja 
daugiau kaip vieną tvirtinančiąją įstaigą, 
taip pat gali paskirti viešąją įstaigą 
nacionaliniu lygmeniu, kuriai būtų 
pavesta vykdyti koordinavimo užduotis.

Or. es

Pagrindimas

Decentralizuotoms valstybėms narėms svarbu, kad į Sąjungos teisės aktus būtų įtraukta 
galimybė turėti pripažintą viešąją įstaigą, kuri koordinuotų tvirtinančiąsias įstaigas 
nacionaliniu lygmeniu ir galėtų vykdyti horizontaliajame reglamente nurodytas užduotis, 
įskaitant tinkamą 18 tvirtinančiųjų įstaigų koordinavimą, kaip yra Ispanijos atveju.

Pakeitimas 301
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su gavinių rodikliais susiję veiklos 
rezultatai, pranešti 52 straipsnyje nurodyto 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo 
tikslais, ir su rezultatų rodikliais susiję 
veiklos rezultatai, pranešti Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 115 straipsnyje 
nurodytos daugiametės veiklos rezultatų 
stebėsenos tikslais, kuriais įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento 35 straipsnio, 
yra teisingi;

c) su gavinių rodikliais susiję veiklos
rezultatai, pranešti 52 straipsnyje nurodyto 
veiklos rezultatų patvirtinimo tikslais;

Or. de
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Pagrindimas

Šią nuostatą reikėtų išbraukti, nes neįmanoma suprasti, ką ir kokiu mastu tvirtinančioji įstaiga 
turi tikrinti. Kyla nerimas, kad Komisija šiuo klausimu nustatys vis naujus reikalavimus.

Pakeitimas 302
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su gavinių rodikliais susiję veiklos 
rezultatai, pranešti 52 straipsnyje 
nurodyto metinio veiklos rezultatų 
patvirtinimo tikslais, ir su rezultatų 
rodikliais susiję veiklos rezultatai, 
pranešti Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
115 straipsnyje nurodytos daugiametės 
veiklos rezultatų stebėsenos tikslais, kuriais 
įrodoma, kad laikomasi šio reglamento 35 
straipsnio, yra teisingi;

c) rezultatų rodikliais grindžiamos 
ataskaitos, rengiamos Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 115 ir 121 straipsniuose
nurodytos daugiametės veiklos rezultatų 
stebėsenos tikslais, kuriose nurodomos 
įgyvendinant BŽŪP nacionaliniame 
strateginiame plane nustatytus tikslus 
įvykdytos operacijos ir pasiekta pažanga, 
yra tikslios;

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas tiesiogiai atitinka pranešėjos pasiūlymą panaikinti pareigą teikti kasmetinę 
rezultatų ataskaitą ir vietoj jos nurodyti, kad 2026, 2028 ir 2030 metais turi būti pateikta 
daugiametė rezultatų stebėsenos ataskaita.

Pakeitimas 303
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su gavinių rodikliais susiję veiklos 
rezultatai, pranešti 52 straipsnyje nurodyto 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo 
tikslais, ir su rezultatų rodikliais susiję 

c) su gavinių rodikliais susiję veiklos 
rezultatai, pranešti 52 straipsnyje nurodyto 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo 
tikslais, kuriais įrodoma, kad laikomasi 
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veiklos rezultatai, pranešti Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 115 straipsnyje 
nurodytos daugiametės veiklos rezultatų 
stebėsenos tikslais, kuriais įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento 35 straipsnio, 
yra teisingi;

šio reglamento 35 straipsnio, ir su 
rezultatų rodikliais susiję veiklos rezultatai, 
pranešti Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
115 straipsnyje nurodytos daugiametės 
veiklos rezultatų stebėsenos tikslais, yra 
teisingi;

Or. en

Pakeitimas 304
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su gavinių rodikliais susiję veiklos 
rezultatai, pranešti 52 straipsnyje nurodyto 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo
tikslais, ir su rezultatų rodikliais susiję 
veiklos rezultatai, pranešti Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 115 straipsnyje 
nurodytos daugiametės veiklos rezultatų 
stebėsenos tikslais, kuriais įrodoma, kad 
laikomasi šio reglamento 35 straipsnio,
yra teisingi;

c) su gavinių rodikliais susiję veiklos 
rezultatai, pranešti 52 straipsnyje nurodyto 
metinio veiklos rezultatų patvirtinimo 
tikslais, kuriais įrodoma, kad laikomasi 
šio reglamento 35 straipsnio, ir su 
rezultatų rodikliais susiję veiklos rezultatai, 
pranešti Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
115 straipsnyje nurodytos daugiametės 
veiklos rezultatų stebėsenos tikslais, yra 
teisingi;

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomas modelio pakeitimas negali būti atliekamas dalinai, sugrįžtant prie dviejų 
BŽŪP strateginių planų priemonių įgyvendinimo išlaidų patvirtinimo sistemų buvimo vienu 
metu. Turi būti galimybė rezultatyvumu grindžiamą požiūrį visiškai pakeisti išlaidų atitiktimi 
grindžiamu požiūriu. Tinkamas valdymo sistemų veikimas turėtų būti ex ante patvirtintas 
tvirtinant gamintojų organizaciją. Programavimo metu Komisija taip pat galėtų vykdyti 
stebėseną ir teikti rekomendacijas.

Pakeitimas 305
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
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11 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įgyvendinant Reglamente (ES) 
Nr. 1308/2013 nustatytas priemones 
patirtos išlaidos, kurias Komisijos prašoma 
kompensuoti, yra teisėtos ir tvarkingos.

d) įgyvendinant Reglamente (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] ir Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 
nustatytas priemones patirtos išlaidos, 
kurias Komisijos prašoma kompensuoti, 
yra teisėtos ir tvarkingos.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti nuostatą, kad Komisijai būtų perduodami duomenys apie 
strateginiuose planuose numatytų finansinių operacijų teisėtumą ir taisyklingumą. Šiuo 
pakeitimu nuosekliai išreiškiamas pranešėjos siekis, kad rezultatų tikrinimas būtų 
daugiametis, todėl reikia panaikinti kasmetinį rezultatų tikrinimą ir numatyti kasmetinį 
atitikties tikrinimą.

Pakeitimas 306
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pagal 1 dalies b ir c punktus 
teikiamos nuomonės nėra grindžiamos 
tvirtinančiosios įstaigos atliktu 
pakartotiniu BŽŪP nacionaliniuose 
strateginiuose planuose nustatytų 
atskiriems paramos gavėjams taikomų 
atitikties reikalavimams sąlygų 
patikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūlomas modelio pakeitimas negali būti atliekamas dalinai, sugrįžtant prie dviejų 
BŽŪP strateginių planų priemonių įgyvendinimo išlaidų patvirtinimo sistemų buvimo vienu 
metu. Turi būti galimybė rezultatyvumu grindžiamą požiūrį visiškai pakeisti išlaidų atitiktimi 
grindžiamu požiūriu. Tinkamas valdymo sistemų veikimas turėtų būti ex ante patvirtintas 
tvirtinant gamintojų organizaciją. Programavimo metu Komisija taip pat galėtų vykdyti 
stebėseną ir teikti rekomendacijas.
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Pakeitimas 307
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tvirtinančioji įstaiga turi turėti 
būtiną techninę kompetenciją. Veiklos 
požiūriu ji turi būti nepriklausoma nuo 
atitinkamos mokėjimo agentūros ir 
koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą 
agentūrą akreditavusios valdžios 
institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP 
įgyvendinimą ir stebėseną.

2. Tvirtinančioji įstaiga turi turėti 
būtiną techninę kompetenciją ne tik 
finansų valdymo atžvilgiu, bet ir siekiant 
tikslų dėl numatytų intervencinių 
priemonių ir viešosioms gėrybėms 
naudingų išmokų. Sudaromos galimybės 
skaidriai susipažinti su visais duomenimis 
ir informacija, kuriuos sertifikavimo 
įstaigos naudoja, kad galėtų užtikrinti, jog 
BŽŪP tikslai ir siektinos reikšmės yra 
tikrai pasiekti, taip pat su padarytomis 
prielaidomis, šie duomenys ir informacija 
yra pagrįsti įrodymais ir juos gali 
patikrinti trečiosios šalys. Veiklos požiūriu 
ji turi būti nepriklausoma nuo atitinkamos 
mokėjimo agentūros ir koordinavimo 
įstaigos, taip pat nuo tą agentūrą 
akreditavusios valdžios institucijos ir 
įstaigų, atsakingų už BŽŪP įgyvendinimą 
ir stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

Yra didelė rizika, kad perėjus prie rezultatais grindžiamos BŽŪP, sertifikavimo įstaigos 
auditoriai gali mažai suprasti apie intervencinėse priemonėse taikomas priemones ir jų 
siekius ar rezultatus, pvz., gyvūnų sveikatą arba aplinką. Todėl, siekiant užtikrinti ES 
finansavimo efektyvumą siekiant numatytų tikslų ir siektinų reikšmių, šios įstaigos turi turėti 
praktinių žinių ir nepriklausomai patikrinamos informacijos.

Pakeitimas 308
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustato taisykles dėl tvirtinančiųjų 
įstaigų užduočių, įskaitant atliktinas 
patikras ir tikrintinus subjektus, ir dėl 
sertifikatų, ataskaitų bei kartu pateikiamų 
dokumentų, kuriuos tos įstaigos turi 
parengti.

Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms paskyrus sertifikavimo 
įstaigą, Komisija ne vėliau kaip praėjus 
vieniems metams po šio reglamento 
taikymo datos ir antrą kartą ne vėliau 
kaip po ketverių metų paskelbia išsamų 
tokių įstaigų ir valstybių narių nustatytų 
užduočių, kurių iš jų tikimasi, sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 309
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustato taisykles dėl tvirtinančiųjų 
įstaigų užduočių, įskaitant atliktinas 
patikras ir tikrintinus subjektus, ir dėl 
sertifikatų, ataskaitų bei kartu pateikiamų 
dokumentų, kuriuos tos įstaigos turi 
parengti.

Valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms paskyrus 11 straipsnyje 
nurodomą sertifikavimo įstaigą ir apie tai 
informavus Komisiją, Komisija ne vėliau 
nei praėjus metams po... [šio reglamento 
taikymo data], o antrą kartą – ne vėliau 
nei praėjus ketveriems metams nuo šios 
datos pateikia išsamų visų tokių įstaigų
sąrašą Europos Parlamentui;

Or. en

Pagrindimas

Turime šiame reglamente užtikrinti pagrindines sertifikavimo įstaigų taisykles.

Pakeitimas 310
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo aktais taip pat nustatomi: Išbraukta.
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a) audito principai, kuriais grindžiamos 
tvirtinančiųjų įstaigų nuomonės, įskaitant 
rizikos vertinimą, vidaus kontrolę ir 
reikiamą audito įrodymų lygį;

b) audito metodai, kuriais naudodamosi 
tvirtinančiosios įstaigos, atsižvelgdamos į 
tarptautinius audito standartus, pateiktų 
savo nuomones.

Or. en

Pagrindimas

Turime šiame reglamente užtikrinti pagrindines sertifikavimo įstaigų taisykles.

Pakeitimas 311
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo aktais taip pat nustatomi: Sąraše nurodoma:

Or. en

Pakeitimas 312
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) audito metodai, kuriais 
naudodamosi tvirtinančiosios įstaigos, 
atsižvelgdamos į tarptautinius audito 
standartus, pateiktų savo nuomones.

b) audito metodai, kuriais 
naudodamosi tvirtinančiosios įstaigos, 
atsižvelgdamos į tarptautinius audito 
standartus, pateiktų savo nuomones, 
prireikus įskaitant galimybę stebėti 
mokėjimo agentūrų patikras vietoje.

Or. de

Pakeitimas 313
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Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Turime šiame reglamente užtikrinti pagrindines sertifikavimo įstaigų taisykles.

Pakeitimas 314
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 315
Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
II antraštinės dalies II a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa SKYRIUS

Ūkių konsultavimo paslaugos

Valstybės narės nustato sistemą
konsultacijoms paramos gavėjams žemės 
valdymo ir ūkio valdymo klausimais teikti 
(toliau – ūkių konsultavimo sistema). 
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Tokia ūkių konsultavimo sistema valdoma 
paskirtų viešųjų įstaigų ir (arba) atrinktų 
privačiųjų įstaigų.

1. Valstybės narės į BŽŪP strateginį 
planą įtraukia sistemą, pagal kurią 
ūkininkams ir kitiems pagal BŽŪP 
teikiamos paramos gavėjams teikiamos 
konsultavimo dėl žemėtvarkos ir ūkių 
valdymo paslaugos (toliau – ūkių 
konsultavimo paslaugos).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant 
mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas 
gauta technologinė ir mokslinė 
informacija. Tos paslaugos turi būti 
integruotos į tarpusavyje susijusias ūkio 
konsultantų, mokslininkų, ūkininkų 
organizacijų ir kitų atitinkamų 
suinteresuotųjų subjektų teikiamas 
paslaugas, kurios sudaro Žemės ūkio 
žinių ir inovacijų sistemas (angl. santr. 
AKIS).

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
teikiamos nešališkos ūkių konsultavimo 
paslaugos ir kad konsultantai nebūtų 
susiję su jokiu interesų konfliktu.

4. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti bent:

a) visus BŽŪP strateginiame plane 
nustatytus ūkininkams ir kitiems paramos 
gavėjams taikomus reikalavimus, sąlygas 
ir valdymo įsipareigojimus, įskaitant 
pagal paramos sąlygų sistemą taikomus 
reikalavimus bei standartus ir paramos 
sistemų taikymo sąlygas, taip pat 
informaciją apie finansines priemones ir 
verslo planus, nustatytus pagal BŽŪP 
strateginį planą;

b) valstybių narių nustatytus Direktyvos 
2000/60/EB, Direktyvos 92/43/EEB, 
Direktyvos 2009/147/EB, Direktyvos 
2008/50/EB, Direktyvos (ES) 2016/2284, 
Reglamento (ES) 2016/2031, Reglamento 
(ES) 2016/429, Europos Parlamento ir 
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Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/20091a

55 straipsnio ir Direktyvos 2009/128/EB 
įgyvendinimo reikalavimus;
c) ūkininkavimo praktiką, kuria vengiama 
atsparumo antimikrobinėms medžiagoms, 
kaip nustatyta Komunikate „Bendros 
sveikatos koncepcija grindžiamas Europos 
kovos su atsparumu antimikrobinėms 
medžiagoms veiksmų planas“1b;
d) Reglamento (ES) .../... [BŽŪP 
strateginio plano reglamentas] 
70 straipsnyje nurodytą rizikos valdymą;
e) paramą inovacijoms diegti, visų pirma 
114 straipsnyje nurodytos Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje veiklos grupių 
projektams rengti ir įgyvendinti;
f) prieigos prie skaitmeninių technologijų 
žemės ūkyje ir kaimo vietovėse vystymą 
bei skatinimą, kaip nurodyta 
102 straipsnyje.
4a (naujas) Specialieji su ūkių 
konsultavimo sistema susiję reikalavimai:
a) valstybės narės, taikydamos tinkamą 
viešą procedūrą, užtikrina, kad pagal ūkių 
konsultavimo sistemą dirbantys 
konsultantai būtų įgiję reikiamą 
kvalifikaciją ir reguliariai tobulintųsi;
b) valstybės narės užtikrina konsultavimo 
ir patikrų atskyrimą. Šiuo požiūriu – ir 
nepažeisdamos nacionalinės teisės 
nuostatų dėl galimybės visuomenei 
susipažinti su dokumentais – valstybės 
narės užtikrina, kad atrinktosios ir 
paskirtosios įstaigos neatskleistų jokios 
asmeninės ar privačios informacijos arba 
duomenų, kuriuos jos gauna 
konsultuodamos asmenis, kurie nėra 
atitinkamas valdas valdantys paramos 
gavėjai, nebent vykdant jų veiklą būtų 
aptikta neatitikimų ar pažeidimų, kurių 
atžvilgiu taikoma Sąjungos arba 
nacionalinėje teisėje nustatyta pareiga 
informuoti valdžios instituciją, ypač 
nusikalstamų veikų atveju.

Or. en
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Pakeitimas 316
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų 
ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, 
Euratomas) [COM(2018) 322 final] 
nustatytos didžiausios sumos.

1. Metinę viršutinę EŽŪGF išlaidų 
ribą sudaro tuo tikslu Reglamente (ES, 
Euratomas) [COM(2018)322 final] 
nustatytos didžiausios sumos, kuriomis 
valstybėms narėms apibrėžiamos ribos.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad valstybėms narėms būtų nustatytos išmokų ribos ir kad valstybėms narėms, 
kurios jomis pasinaudoja pirmos, netektų didžiausia jų dalis.
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