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Pakeitimas 317
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervas ES žemės ūkio krizių valdymo rezervas

Or. fr

Pakeitimas 318
Michel Dantin, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas ES žemės ūkio krizių valdymo 
rezervas, iš kurio teikiama papildoma 
parama žemės ūkio sektoriui, siekiant 
valdyti ar stabilizuoti rinką ir kurio lėšos 
panaudojamos siekiant, kad Sąjunga 
galėtų sparčiai ir veiksmingai imtis 
veiksmų ištikus krizėms, darančioms 
poveikį žemės ūkio produktų gamybai, 
perdirbimui ar paskirstymui (toliau –
krizių rezervas).

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 319
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas). 
Pradinė žemės ūkio rezervo suma 2021 m. 
nustatoma bendros žemės ūkio politikos 
biudžete.

Or. en

Pakeitimas 320
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas). 
Pradinė 2012 m. žemės ūkio sektoriaus 
rezervui skirta suma numatoma BŽŪP 
bendrajame biudžete.

Or. es

Pakeitimas 321
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje sukuriamas 
rezervas, iš kurio teikiama papildoma 
parama žemės ūkio sektoriui ištikus 
krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio 
produktų gamybai ar paskirstymui (toliau –
krizės rezervas), kuriam netaikomi 
daugiametės finansinės programos 
apribojimai. Šiam rezervui turi būti 
nustatyti aiškesni ir labiau pritaikyti 
panaudojimo mechanizmai, visų pirma 
atokiausių regionų atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 322
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba
panaudoti siekiant skubiai ir veiksmingai 
reaguoti į gamybai įtakos turinčias krizes,
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Or. en

Pakeitimas 323
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF Kiekvienų metų pradžioje sukuriamas 
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sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

rezervas, iš kurio teikiama papildoma 
parama žemės ūkio sektoriui, siekiant 
valdyti ar stabilizuoti rinką arba ištikus 
krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio 
produktų gamybai ar paskirstymui (toliau –
žemės ūkio sektoriaus rezervas). Žemės 
ūkio rezervas finansuojamas ne iš EŽŪGF 
ir EŽŪFKP lėšų.

Or. en

Pakeitimas 324
Peter Jahr, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas žemės ūkio sektoriaus 
rezervas, iš kurio teikiama papildoma 
parama žemės ūkio sektoriui, siekiant 
valdyti ar stabilizuoti rinkas arba jį 
pasitelkti, kad Sąjunga galėtų greitai ir 
veiksmingai reaguoti į krizes, darančias
poveikį gamybai ar žemės ūkio produktų 
paskirstymui (toliau – žemės ūkio 
sektoriaus rezervas).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti žemės ūkio sektoriaus rezervo, kurį Sąjunga pasitelktų 
siekdama greitai ir veiksmingai reaguoti žemės ūkio produktų gamybai poveikį turinčios 
krizės atveju, aprėptį.

Pakeitimas 325
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti, stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, įskaitant didelį kainų 
svyravimą ar meteorologinius reiškinius, 
darančioms poveikį žemės ūkio produktų 
gamybai ar paskirstymui (toliau – žemės 
ūkio sektoriaus rezervas).

Or. en

Pakeitimas 326
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba 
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje sukuriamas 
rezervas, iš kurio teikiama papildoma 
parama žemės ūkio sektoriui, siekiant 
valdyti ar stabilizuoti rinką arba ištikus 
krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio 
produktų gamybai ar paskirstymui (toliau –
žemės ūkio sektoriaus rezervas), kuriam 
netaikomi daugiametės finansinės 
programos apribojimai.

Or. en

Pakeitimas 327
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 

Kiekvienų metų pradžioje pagal ES 
biudžeto 2 išlaidų kategoriją sukuriamas 
rezervas, iš kurio teikiama papildoma 
parama žemės ūkio sektoriui, siekiant 
patikimai ir sklandžiai stabilizuoti ir 
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ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

valdyti rinką ištikus krizėms, darančioms 
poveikį žemės ūkio produktų gamybai ar 
paskirstymui (toliau – žemės ūkio 
sektoriaus rezervas).

Or. en

Pagrindimas

ES rezervą reikia finansuoti iš konkrečios biudžeto eilutės pagal ES biudžeto 2 išlaidų 
kategoriją.

Pakeitimas 328
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką arba
ištikus krizėms, darančioms poveikį žemės 
ūkio produktų gamybai ar paskirstymui 
(toliau – žemės ūkio sektoriaus rezervas).

Kiekvienų metų pradžioje sukuriamas 
rezervas, iš kurio teikiama papildoma 
parama žemės ūkio sektoriui ištikus 
krizėms, darančioms poveikį žemės ūkio 
produktų gamybai ar paskirstymui (toliau –
krizės rezervas), kuriam netaikomi 
daugiametės finansinės programos 
apribojimai.

Or. en

Pagrindimas

Krizės rezervas turi veikti už DFP ribų.

Pakeitimas 329
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rezervui skirtos lėšos apima ankstesniais 
metais nepanaudotus EŽŪGF 
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asignavimus.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užkirsti kelią tam, kad finansinės drausmės mechanizmas nebūtų 
taikomas automatiškai.

Pakeitimas 330
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 331
Michel Dantin, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą.

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą ir panaudojami tais 
finansiniais metais, kuriais reikalaujama 
papildomos paramos, finansuoti šioms 
priemonėms:

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama straipsnį suformuluoti kitaip, atsižvelgiant į kitus pateiktus 
pakeitimus, kuriuose nurodomos įvairios finansuotinos priemonės.
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Pakeitimas 332
Peter Jahr, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą.

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą ir pasitelkiami tiems 
finansiniams metams, kuriems reikalinga 
papildoma parama, šioms priemonėms 
finansuoti:

Or. en

Pakeitimas 333
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą.

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą ir pasitelkiami tais 
finansiniais metais, kuriais reikalinga 
papildoma parama, šioms priemonėms 
finansuoti:

Or. en

Pakeitimas 334
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą.

Žemės ūkio sektoriaus krizės rezervui skirti 
asignavimai nėra tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą, bet naudojami 
netaikant daugiametės finansinės 
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programos apribojimų.

Or. en

Pagrindimas

Krizės rezervas turi veikti už DFP ribų.

Pakeitimas 335
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą.

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą, bet naudojami 
netaikant daugiametės finansinės 
programos apribojimų.

Or. en

Pakeitimas 336
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą.

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
pirminiai asignavimai gaunami ne iš 
BŽŪP biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 337
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemonėms, kurių lėšomis krizės 
atveju finansuojama iki 50 proc. pagal 
Reglamento (ES) …/… [Reglamentas dėl 
BŽŪP strateginių planų] 70 straipsnį 
išmokėtų su klimatu susijusios rizikos 
draudimo perdraudimo išmokų, kai 
ūkininkams išmokėtų išmokų sumos ir 
gautų draudimo įmokų koeficientas yra 
170–230 proc.;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įdiegti dalinį rizikos valdymo priemonių perdraudimą sunkios krizės 
atveju, kai ūkininkams išmokėtų išmokų sumos ir gautų draudimo įmokų koeficientas patenka 
į intervalą nuo 170 proc. (vieni metai iš 60) iki 230 proc. (vieni metai iš 100), siekiant 
sumažinti rizikos lygį, kad, atsižvelgiant į Europos Komisijos tikslus, būtų galima sudaryti 
sąlygas plėtoti šias priemones ir sumažinti ūkininkų mokamas draudimo įmokas.

Pakeitimas 338
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemonėms, kuriomis bus 
pakeistos pajamų stabilizavimo 
priemonės, nurodytos Reglamento (ES) ... 
/ ... [BŽŪP strateginių planų reglamentas] 
70 straipsnyje, tuo atveju, jei rinkos krizės 
kartojasi dažniau, nei iš anksto sektoriui 
nustatyta riba.

Or. en

Pakeitimas 339
Peter Jahr, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemonėms, kuriomis iš dalies 
finansuojama kompensacija, mokama 
kaip perdraudimas už klimato draudimą, 
nurodytą Reglamento (ES) ... / ... [BŽŪP 
strateginių planų reglamentas] 70 
straipsnyje, už daugiau kaip 60 metų 
pasikartojančias klimato krizes;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu siekiama įvesti dalinį BŽŪP strateginių planų reglamento 70 straipsnyje 
minimo klimato draudimo perdraudimą, kaip priemonę, kurią būtų galima naudoti paramai iš 
žemės ūkio sektoriaus rezervo rimtos krizės atveju, kai ūkininkams mokamos kompensacijos ir 
surinktų draudimo įmokų santykis būtų didesnis už 170 (vieni metai iš 60). Šiomis 
perdraudimo priemonėmis siekiama sumažinti rizikos lygį, kad būtų galima paskatinti 
ūkininkus plačiau naudoti šias rizikos valdymo priemones ir sumažinti draudimo įmokų sumą.

Pakeitimas 340
Michel Dantin, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonėms, kuriomis siekiama 
toliau mokėti išmokas, šiuo metu pagal 
Reglamento (ES) …/… [Reglamentas dėl 
BŽŪP strateginių planų] 70 straipsnyje 
nurodytas pajamų stabilizavimo 
priemones mokamas ūkininkams, kuriems 
taikomos tos priemonės, ištikus rinkų 
krizei, sunkumu viršijančiai sektoriui 
nustatytą ribą, kurios galėtų būti 
naudingos ir ūkininkams, kuriems nėra 
taikomos, bet jie dėl šių priemonių ir 
(arba) dėl valstybės pagalbos negalėtų 
pasinaudoti palankesne padėtimi.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama perimti pajamų stabilizavimo priemones, taikomas ištikus sunkioms 
krizėms, mastu viršijančioms Komisijos deleguotaisiais aktais sektoriui nustatytą ribą, 
siekiant sumažinti rizikos lygį, kad, atsižvelgiant į Europos Komisijos tikslus, būtų galima 
sudaryti sąlygas plėtoti šias priemones ir sumažinti ūkininkams tenkantį finansinį indėlį.

Pakeitimas 341
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) rinkos trikdžių prevencijos ir 
valdymo priemonėms, nurodytoms 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 219, 220 
ir 221 straipsniuose, kurias pasiūlo 
Europos Komisija ir kurios 
įgyvendinamos po 14 straipsnio 1 dalies 
antroje pastraipoje nustatytų priemonių;

Or. en

Pakeitimas 342
Peter Jahr, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonėms, kurios turi pakeisti 
pajamų stabilizavimo priemones, 
nurodytas Reglamento (ES) ... / ... [BŽŪP 
strateginių planų reglamentas] 70 
straipsnyje, tuo atveju, jei rinkos krizė 
kartojasi dažniau, nei iš anksto sektoriui 
nustatyta riba.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti priemonę BŽŪP strateginių planų reglamento 70 
straipsnyje nurodytų pajamų stabilizavimo priemonėms pakeisti, kaip priemones, kurioms 
būtų galima naudoti paramą iš žemės ūkio sektoriaus rezervo rimtų krizių, kurios kartotųsi 
dažniau nei sektoriui Europos Komisijos deleguotaisiais aktais nustatyta riba, atveju. Šiomis 
perskirstymo priemonėmis siekiama sumažinti rizikos lygį, kad būtų galima skatinti ūkininkus 
plačiau naudoti šias rizikos valdymo priemones pagal Europos Komisijos tikslus šioje srityje.

Pakeitimas 343
Peter Jahr, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
219, 220 ir 221 straipsniuose nurodytoms 
kovos su rinkos sutrikdymu ir valdymo 
priemonėms, kurias turės pasiūlyti 
Europos Komisija ir kurios turės būti 
įgyvendintos iškart, kai bus įgyvendintos 
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b 
punkte arba 14 straipsnio 1 dalies antros 
pastraipos c punkte nurodytos 
procedūros;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad 219–221 straipsniuose kalbama apie kovos su rinkos 
sutrikdymu ir valdymo priemones viename BRO, ir kad Komisijai suaktyvinus tokias 
priemones jos įgyvendinamos nedelsiant, jei krizės mastas yra toks, kad būtina panaudoti 
perdraudimo priemones klimato draudimui ir pajamų stabilizavimo priemonėms.

Pakeitimas 344
Michel Dantin, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Reglamento (ES) Nr.°1308/2013 
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219, 220 ir 221 straipsniuose numatytoms 
išskirtinėms rinkos sutrikdymo 
prevencijos ir valdymo priemonėms;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pažymėti, kad 2019–221 straipsniuose kalbama apie bendrame BRO 
numatytas rinkos sutrikdymo prevencijos ir valdymo priemones.

Pakeitimas 345
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervo lėšas turi 
būti galima naudoti priemonėms pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 8–21 ir 
219, 220 ir 221 straipsnius įgyvendinti 
vienus ar kelerius metus, kuriais 
reikalinga papildoma parama.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra šio straipsnio išdėstymo nauja redakcija padarinys.

Pakeitimas 346
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervo lėšas turi 
būti galima naudoti priemonėms pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 8–21 ir 
219, 220 ir 221 straipsnius įgyvendinti 
vienus ar kelerius metus, kuriais 

Išbraukta.
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reikalinga papildoma parama.

Or. en

Pagrindimas

ES rezervą reikia finansuoti iš konkrečios biudžeto eilutės pagal ES biudžeto 2 išlaidų 
kategoriją.

Pakeitimas 347
Jean Arthuis

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas žemės ūkio sektoriaus 
rezervas, iš kurio teikiama papildoma 
parama žemės ūkio sektoriui, siekiant 
valdyti ar stabilizuoti rinkas arba jį 
pasitelkti, kad Sąjunga galėtų greitai ir 
veiksmingai reaguoti į krizes, darančias 
poveikį gamybai ar žemės ūkio produktų 
paskirstymui (toliau – žemės ūkio 
sektoriaus rezervas).

Or. en

Pakeitimas 348
Jean Arthuis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektoriaus rezervui skirti 
asignavimai tiesiogiai įtraukiami į 
Sąjungos biudžetą ir pasitelkiami tiems 
finansiniams metams, kuriems reikalinga 
papildoma parama, šioms priemonėms 
finansuoti:

b) priemonėms, kuriomis iš dalies 
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finansuojama kompensacija, mokama 
kaip perdraudimas už klimato draudimą, 
nurodytą Reglamento (ES) ... / ... [BŽŪP 
strateginių planų reglamentas] 70 
straipsnyje, už daugiau kaip 60 metų 
pasikartojančias klimato krizes;

d) Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
219, 220 ir 221 straipsniuose nurodytoms 
kovos su rinkos sutrikdymu ir valdymo 
priemonėms, kurias turės pasiūlyti 
Europos Komisija ir kurios turės būti 
įgyvendintos iškart, kai bus įgyvendintos 
14 straipsnio 1 dalies antros pastraipos b 
punkte arba 14 straipsnio 1 dalies antros 
pastraipos c punkte nurodytos 
procedūros;

Or. en

Pakeitimas 349
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF
asignavimus.

Būsimosios BŽŪP laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai, 
siekiant kuo veiksmingiau patenkinti 
ūkininkų poreikius, to reikia dėl rinkos 
pokyčių ir einamųjų ar ateinančių metų 
perspektyvų, taip pat dėl krizės pobūdžio ir 
sunkumo. Šią sumą ji koreguos
atsižvelgdama į turimus einamųjų metų 
Europos Sąjungos biudžeto asignavimus.

Or. fr

Pakeitimas 350
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 
asignavimus.

Krizių rezervui skirta suma kiekvienų 
finansinių metų pradžioje turi būti ne 
mažesnė kaip 400 mln. EUR dabartinėmis 
kainomis ir 2021–2027 m. laikotarpiu 
laipsniškai pildoma, kol pasiekia 1,5 mlrd. 
EUR maksimalią sumą dabartinėmis 
kainomis.
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 
asignavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama palaipsniui sukurti žemės ūkio sektoriaus rezervą, kurio kritinės 
masės (1,5 mlrd. eurų) pakaktų rinkos sutrikdymams suvaldyti. 400 mln. eurų suma atrodo 
gerokai per maža, nes 2014–2016 m. bendra krizių valdymo išlaidų suma pasiekė 2,8 mlrd. 
eurų ir spartesnis atnaujintu priemonių rinkiniu grindžiamo rezervo panaudojimas mokesčių 
mokėtojams būtų kainavęs kur kas pigiau.

Pakeitimas 351
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 

2021–2027 m. laikotarpiu krizių rezervui 
kiekvienų metų pradžioje turi būti skirta
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis, 
neatsižvelgiant į tai, ar krizių rezervas 
naudojamas, ar ne. Komisija metų bėgyje 
gali koreguoti krizių rezervui skirtą sumą, 
kai to reikia, atsižvelgdama į krizės 
pokyčius ir turimas asignuotąsias 
įplaukas iš žemės ūkio subsidijų, 
išmokėtas neatsižvelgiant į galiojančias 
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asignavimus. taisykles, arba įplaukas, gautas jas 
grąžinant pagal 2 išlaidų kategoriją kaip 
svarbiausią ir pagrindinį šaltinį.

Or. et

Pakeitimas 352
Jean Arthuis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti
žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, 
kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų 
ar ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 
asignavimus.

2021–2027 m. laikotarpiu palaipsniui 
nustatoma žemės ūkio sektoriaus rezervui 
skirta suma kiekvienų metų pradžioje 
skiriant ne mažiau kaip 400 mln. EUR, 
kad būtų pasiekta didžiausia 
1 700 000 000 EUR suma.
Komisija per metus gali pakoreguoti
žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, 
kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų 
ar ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 
asignavimus.

Or. en

Pakeitimas 353
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti
žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, 
kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų 
ar ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija per metus gali per kasmetinę 
biudžeto procedūrą pasiūlyti pakoreguoti 
metinę rezervo sumą arba gali 
pakoreguoti žemės ūkio sektoriaus 
rezervui skirtą sumą, kai to reikia dėl 
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asignavimus. rinkos pokyčių ir einamųjų ar ateinančių 
metų perspektyvų, atsižvelgdama į turimus 
EŽŪGF asignavimus.

Or. en

Pakeitimas 354
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti
žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, 
kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų 
ar ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 
asignavimus.

2021–2027 m. laikotarpiu palaipsniui 
nustatoma žemės ūkio sektoriaus rezervui 
skirta suma kiekvienų metų pradžioje 
skiriant ne mažiau kaip 400 mln. EUR 
dabartinėmis kainomis, kad būtų pasiekta 
didžiausia 1,5 mlrd.. EUR suma. Komisija 
per metus gali pakoreguoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 
asignavimus.

Or. en

Pakeitimas 355
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
600 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija, pritarus Parlamentui ir 
Tarybai, gali, savo iniciatyva ar pagrįstu 
valstybės narės prašymu, metų bėgyje gali 
koreguoti žemės ūkio sektoriaus rezervui 
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atsižvelgdama į turimus EŽŪGF 
asignavimus.

skirtą sumą, kai to reikia dėl rinkos 
pokyčių ir einamųjų ar ateinančių metų 
perspektyvų, atsižvelgdama į turimus 
EŽŪGF asignavimus.

Or. fr

Pakeitimas 356
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF
asignavimus.

2021–2027 m. laikotarpiu krizės rezervui 
skirta suma kiekvienų metų pradžioje turi 
būti ne mažesnė kaip 400 mln. EUR 
dabartinėmis kainomis. Komisija per 
metus gali pakoreguoti krizės rezervui 
skirtą sumą, kai to reikia dėl krizės sukeltų
pokyčių, atsižvelgdama į turimus 
asignavimus.

Or. en

Pakeitimas 357
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti
žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, 
kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų 
ar ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
500 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija per metus gali pakoreguoti
žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, 
kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų 
ar ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus pagal ES biudžeto 
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asignavimus. 2 išlaidų kategoriją asignavimus.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į praktinę patirtį per buvusias krizes, reikia padidinti ES žemės ūkio sektoriaus 
rezervo finansavimą iki 800 mln. EUR.

Pakeitimas 358
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF
asignavimus.

2021–2027 m. laikotarpiu krizės rezervui 
skirta suma kiekvienų metų pradžioje turi 
būti ne mažesnė kaip 300 mln. EUR 
dabartinėmis kainomis. Komisija per 
metus gali pakoreguoti krizės rezervui 
skirtą sumą, kai to reikia dėl krizės sukeltų 
pokyčių, atsižvelgdama į turimus 
asignavimus.

Or. en

Pakeitimas 359
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti žemės 
ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, kai to 
reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų ar 
ateinančių metų perspektyvų, 

2021–2027 m. laikotarpiu krizės rezervui 
skirta suma kiekvienų metų pradžioje turi 
būti ne mažesnė kaip 400 mln. EUR 
dabartinėmis kainomis. Komisija per 
metus gali pakoreguoti krizės rezervui 
skirtą sumą, kai to reikia dėl krizės sukeltų
pokyčių, atsižvelgdama į turimus 
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atsižvelgdama į turimus EŽŪGF
asignavimus.

asignavimus.

Or. en

Pakeitimas 360
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija metų bėgyje gali koreguoti
žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, 
kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų 
ar ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus EŽŪGF
asignavimus.

2021–2027 m. laikotarpiu žemės ūkio 
sektoriaus rezervui skirta suma kiekvienų 
metų pradžioje turi būti ne mažesnė kaip 
400 mln. EUR dabartinėmis kainomis. 
Komisija per metus gali pakoreguoti
žemės ūkio sektoriaus rezervui skirtą sumą, 
kai to reikia dėl rinkos pokyčių ir einamųjų 
ar ateinančių metų perspektyvų, 
atsižvelgdama į turimus asignavimus.

Or. en

Pakeitimas 361
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei turimų asignavimų, nurodytų pirmoje 
pastraipoje, nepakanka kaip kraštutinė 
priemonė kasmetiniam krizių rezervui 
papildyti gali būti naudojamas finansinės 
drausmės mechanizmas.

Or. en
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Pagrindimas

Kaip kraštutinė priemonė, kasmetiniam krizių rezervui papildyti gali būti naudojamas 
finansinės drausmės mechanizmas.

Pakeitimas 362
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu turimų EŽŪGF asignavimų 
nepakanka, rezervui skirtą sumą galima 
pritaikyti prie esamų poreikių pasitelkus 
kitus biudžeto mechanizmus.

Or. es

Pakeitimas 363
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 
straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti
žemės ūkio sektoriaus rezervo asignavimai 
gali būti bet kuriuo metu perkeliami žemės 
ūkio sektoriaus rezervui finansuoti 
ateinančiais finansiniais metais.

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 
straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti 
žemės ūkio sektoriaus rezervo asignavimai 
gali būti bet kuriuo metu perkeliami žemės 
ūkio sektoriaus rezervui finansuoti 
ateinančiais finansiniais metais. Be to, 
nukrypstant nuo Finansinio reglamento 
12 straipsnio 2 dalies d punkto, visa 
nepanaudota 2020 m. pabaigoje turima
krizių rezervo suma yra perkeliama į 
2021 m. ir nėra grąžinama į biudžeto 
eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 dalies c 
punkte nurodytiems veiksmams, kad būtų 
galima finansuoti žemės ūkio sektoriaus 
rezervą.

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų išsaugoti perkėlimo mechanizmą.

Pakeitimas 364
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 
straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti 
žemės ūkio sektoriaus rezervo asignavimai 
gali būti bet kuriuo metu perkeliami žemės 
ūkio sektoriaus rezervui finansuoti 
ateinančiais finansiniais metais.

Nukrypstant nuo Finansinio reglamento 12 
straipsnio 2 dalies d punkto, nepaskirti 
žemės ūkio sektoriaus rezervo asignavimai 
gali būti bet kuriuo metu perkeliami žemės 
ūkio sektoriaus rezervui finansuoti
ateinančiais finansiniais metais, todėl 
asignavimai gali būti kaupiami visus 
finansinius metus ir kasmet jų suma gali 
padidėti.

Or. fr

Pakeitimas 365
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, visa nepanaudota 2020 m. 
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra 
perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į 
biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 
dalies c punkte nurodytiems veiksmams, 
kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Išbraukta.

Or. es
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Pagrindimas

Siūloma išbraukti 14 straipsnio 2 dalį, kad 2020 m. ūkininkų prarastos sumos būtų grąžintos 
2021 m. ir kad, palyginti su kitais finansiniais metais, būtų užkirstas kelias diskriminaciniam 
elgesiui.

Jeigu Komisijos pasiūlymas nebus pakeistas, teismai gali sulaukti daugybės skundų dėl to, 
kad nesilaikoma dabartinio Reglamento (ES) Nr. 1306/2013, kuriuo nustatoma, kad yra 
išmokama bet kuri suma, kuri iki finansinių metų pabaigos nėra paskirta kovos su krize 
priemonėms.

Pakeitimas 366
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, visa nepanaudota 2020 m. 
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra 
perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į 
biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 
dalies c punkte nurodytiems veiksmams, 
kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 367
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, visa nepanaudota 2020 m. 
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra 
perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į 
biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 

Išbraukta.
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dalies c punkte nurodytiems veiksmams, 
kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Or. ro

Pakeitimas 368
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, visa nepanaudota 2020 m. 
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra 
perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į 
biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 
dalies c punkte nurodytiems veiksmams, 
kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Preliminariame pranešime „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento 
pozicija siekiant susitarimo“ Europos Parlamentas pasiūlė į biudžetą įtraukti papildomą 
400 mln. EUR sumą BŽŪP biudžetui 2014–2020 m. lygmeniu, kad būtų sukurtas žemės ūkio 
sektoriaus rezervas. Laikantis šio pasiūlymo, šią pastraipą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 369
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, visa nepanaudota 2020 m. 
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra 

Išbraukta.
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perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į 
biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 
dalies c punkte nurodytiems veiksmams, 
kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Or. pl

Pakeitimas 370
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, visa nepanaudota 2020 m. 
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra 
perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į 
biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 
dalies c punkte nurodytiems veiksmams, 
kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 371
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, visa nepanaudota 2020 m. 
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra 
perkeliama į 2021 m. ir nėra grąžinama į 
biudžeto eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 
dalies c punkte nurodytiems veiksmams, 
kad būtų galima finansuoti žemės ūkio 
sektoriaus rezervą.

Be to, visa nepanaudota 2020 m. pabaigoje 
turima krizių rezervo suma yra grąžinama 
tiems paramos gavėjams, kuriems 
ankstesniais metais buvo taikoma 
finansinės drausmės priemonė.
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Or. en

Pakeitimas 372
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, 
visa nepanaudota 2020 m. pabaigoje turima 
krizių rezervo suma yra perkeliama į 
2021 m. ir nėra grąžinama į biudžeto 
eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 dalies c 
punkte nurodytiems veiksmams, kad būtų 
galima finansuoti žemės ūkio sektoriaus 
rezervą.

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, 
visa nepanaudota paskutinių dabartinės 
BŽŪP įgyvendinimo metų (N metų)
pabaigoje turima krizių rezervo suma yra
perkeliama į pirmuosius būsimosios 
BŽŪP įgyvendinimo metus (N+1 metus) ir 
nėra grąžinama į biudžeto eilutes, skirtas 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytiems 
veiksmams, kad būtų galima finansuoti 
žemės ūkio sektoriaus rezervą.

Or. fr

Pakeitimas 373
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, 
visa nepanaudota 2020 m. pabaigoje turima 
krizių rezervo suma yra perkeliama į
2021 m. ir nėra grąžinama į biudžeto 
eilutes, skirtas 5 straipsnio 2 dalies c 
punkte nurodytiems veiksmams, kad būtų 
galima finansuoti žemės ūkio sektoriaus 
rezervą.

Be to, nukrypstant nuo Finansinio 
reglamento 12 straipsnio 2 dalies d punkto, 
visa nepanaudota 2020 m. pabaigoje turima 
krizių rezervo suma 2021 m. yra 
grąžinama ūkininkams pagal dabartines 
taisykles. 2021 m. krizės rezervas 
užpildomas iš papildomos konkrečios į ES 
biudžeto 2 išlaidų kategoriją įterptos 
biudžeto eilutės.

Or. en
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Pagrindimas

Nesutinku su tuo, kad pagal krizių fondo taisykles 2020 m. pašalintos sumos tampa naujo 
rezervo 2021 m. dalimi. Ši suma 2021 m. turi būti grąžinta ūkininkams pagal dabartines 
taisykles. 2021 m. krizės rezervas užpildomas iš papildomos konkrečios į ES biudžeto 2 
išlaidų kategoriją įterptos biudžeto eilutės.

Pakeitimas 374
Peter Jahr, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 100 straipsnį, 
kad papildytų šį straipsnį nustatydama 
sektorių ribines vertes, apie kurias 
kalbama 14 straipsnio 1 dalies antros 
pastraipos b punkte.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti priemonę BŽŪP strateginių planų reglamento 70 
straipsnyje nurodytų pajamų stabilizavimo priemonėms pakeisti, kaip priemones, kurioms 
būtų galima naudoti paramą iš žemės ūkio sektoriaus rezervo rimtų krizių, kurios kartotųsi 
dažniau nei sektoriui Europos Komisijos deleguotaisiais aktais nustatyta riba, atveju. Šiomis 
perskirstymo priemonėmis siekiama sumažinti rizikos lygį, kad būtų galima skatinti ūkininkus 
plačiau naudoti šias rizikos valdymo priemones pagal Europos Komisijos tikslus šioje srityje.

Pakeitimas 375
Jean Arthuis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 100 straipsnį, 
kad papildytų šį straipsnį nustatydama 
sektorių ribines vertes, apie kurias 
kalbama 14 straipsnio 1 dalies antros 
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pastraipos c punkte.

Or. en

Pakeitimas 376
Michel Dantin, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija įgaliojama pagal 100 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus 
šiam straipsniui papildyti, kad galėtų 
nustatyti sektoriams taikomas ribas, 
kurias pasiekus pradedamos taikyti 
priemonės, kuriomis perimamos 
sektoriams skirtos pajamų stabilizavimo 
priemonės.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu papildomas ankstesnis pakeitimas, kuriuo siekiama perimti pajamų
stabilizavimo priemones, taikomas ištikus sunkioms krizėms, mastu viršijančioms Komisijos 
deleguotaisiais aktais sektoriui nustatytą ribą, siekiant sumažinti rizikos lygį, kad, 
atsižvelgiant į Europos Komisijos tikslus, būtų galima sudaryti sąlygas plėtoti šias priemones 
ir sumažinti ūkininkams tenkantį finansinį indėlį.

Pakeitimas 377
Gabriel Mato, Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 
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vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių 
išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į 
specialias priemones, nurodyto šio 
reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte 
ir skiriamo pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento 
(ES) Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo 
koeficientą (toliau – koregavimo 
koeficientas).

vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių 
išmokų koregavimo koeficientą (toliau –
koregavimo koeficientas).

Or. es

Pagrindimas

Nereikėtų įtraukti tiesioginių išmokų, mokamų iš POSEI programoms skirtų lėšų, nes 
Reglamente (ES) Nr. 228/2013 nustatyta fiksuotoji tokių išmokų viršutinė riba, dėl kurios tiek 
programavimo, tiek mokėjimų vykdymo atžvilgiu užkertamas kelias tam, kad būtų 
prisidedama prie pernelyg didelių išlaidų.

Pakeitimas 378
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 
vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių 
išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į 
specialias priemones, nurodyto šio 
reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte 
ir skiriamo pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento 
(ES) Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo 
koeficientą (toliau – koregavimo 
koeficientas).

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 
vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių
išmokų koregavimo koeficientą (toliau –
koregavimo koeficientas).

Or. en
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Pakeitimas 379
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 
vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių 
išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į 
specialias priemones, nurodyto šio 
reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte ir 
skiriamo pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo 
koeficientą (toliau – koregavimo 
koeficientas).

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 
vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių 
išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į 
specialias priemones, nurodyto šio 
reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte ir 
skiriamo pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo 
koeficientą (toliau – koregavimo 
koeficientas). Šis koregavimo koeficientas 
netaikomas tiesioginėms išmokoms, kurių 
suma neviršija 2 000 EUR.

Or. pl

Pagrindimas

Reikėtų toliau netaikyti finansinės drausmės mechanizmo paramos gavėjams, gaunantiems iki 
2 000 EUR tiesioginių išmokų.

Pakeitimas 380
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija paramos gavėjams, 
gaunantiems didesnę kaip 2 000 EUR 
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vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių 
išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į 
specialias priemones, nurodyto šio 
reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte ir 
skiriamo pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo 
koeficientą (toliau – koregavimo 
koeficientas).

paramą, nustato šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 
vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių 
išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į 
specialias priemones, nurodyto šio 
reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte ir 
skiriamo pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo 
koeficientą (toliau – koregavimo 
koeficientas).

Or. es

Pakeitimas 381
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija nustato šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 
vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių 
išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į 
specialias priemones, nurodyto šio 
reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte ir 
skiriamo pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo 
koeficientą (toliau – koregavimo 
koeficientas).

Kai pagal tą tarpinę viršutinę ribą 
finansuojamų priemonių finansavimo 
atitinkamais finansiniais metais prognozės 
rodo, kad taikytinos metinės ribos bus 
viršytos, Komisija, pritarus Parlamentui ir 
Tarybai, nustato šio reglamento 5 
straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų 
vykdant intervenciją skiriamų tiesioginių 
išmokų ir Sąjungos finansinio įnašo į 
specialias priemones, nurodyto šio 
reglamento 5 straipsnio 2 dalies f punkte ir 
skiriamo pagal Reglamento (ES) 
Nr. 228/2013 IV skyrių ir Reglamento (ES) 
Nr. 229/2013 IV skyrių, koregavimo 
koeficientą (toliau – koregavimo 
koeficientas).

Or. fr

Pakeitimas 382
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį straipsnį nustatytas koregavimo 
koeficientas taikomas tik 2 000 EUR 
viršijančioms tiesioginėms išmokoms, 
kurios turi būti skiriamos ūkininkams 
atitinkamais kalendoriniais metais.

Or. en

Pakeitimas 383
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Finansavimo suma skiriama tik 
2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms 
išmokoms, kurios turi būti suteiktos 
ūkininkams atitinkamais kalendoriniais 
metais.

Or. pl

Pakeitimas 384
Matt Carthy

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojamas koregavimas turi įtakos 
tik paramos gavėjams, kurių tiesioginės 
išmokos siekia 2 000 EUR ir daugiau.

Or. en

Pakeitimas 385
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Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį straipsnį nustatytas koregavimo 
koeficientas taikomas tik 2 500 EUR 
viršijančioms tiesioginėms išmokoms, 
kurios turi būti skiriamos ūkininkams 
atitinkamais kalendoriniais metais.

Or. en

Pagrindimas

Finansinė drausmė turėtų būti netaikoma smukiesiems ūkininkams.

Pakeitimas 386
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Finansavimo suma skiriama tik 
2 000 EUR viršijančioms tiesioginėms 
išmokoms, kurios turi būti suteiktos 
ūkininkams atitinkamais kalendoriniais 
metais.

Or. pl

Pakeitimas 387
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki kalendorinių metų, kurių 
atžvilgiu taikomas tas koregavimo 
koeficientas, gruodžio 1 d. Komisija, 

2. Iki kalendorinių metų, kurių 
atžvilgiu taikomas tas koregavimo 
koeficientas, lapkričio 1 d. Komisija, 
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remdamasi nauja informacija, gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais pritaikomas 
pagal 1 dalį nustatytas koregavimo 
koeficientas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

remdamasi nauja informacija, gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais pritaikomas 
pagal 1 dalį nustatytas koregavimo 
koeficientas. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Ankstyvas finansinės drausmės koregavimas būtinas tam, kad išmokos būtų pervedamos 
reikiamu metu. Reikėtų išsaugoti galimybę nuo sausio 1 d. išmokėti tiesiogines išmokas turint 
naujausią su finansine drausme susijusią informaciją.

Pakeitimas 388
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei į kitus metus perkeltini asignavimai, 
nurodyti pirmoje pastraipoje, lieka 
nepanaudoti, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 
kiekvienos valstybės narės nepanaudotų 
asignavimų sumos, kurios turi būti 
kompensuojamos galutiniams paramos 
gavėjams, išskyrus tuos atvejus, kai 
bendra kompensuotina nepanaudotų 
asignavimų suma sudaro mažiau kaip 
0,2 % metinės viršutinės EŽŪGF išlaidų 
ribos.

Jei į kitus metus perkeltini asignavimai, 
nurodyti pirmoje pastraipoje, lieka 
nepanaudoti, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 
kiekvienos valstybės narės nepanaudotų 
asignavimų sumos, kurios turi būti 
kompensuojamos galutiniams paramos 
gavėjams.

Or. en

Pagrindimas

Šis sakinys tekste neturi prasmės, todėl jį reikia išbraukti.

Pakeitimas 389
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento



AM\1170200LT.docx 39/173 PE630.688v01-00

LT

15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei į kitus metus perkeltini asignavimai, 
nurodyti pirmoje pastraipoje, lieka 
nepanaudoti, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 
kiekvienos valstybės narės nepanaudotų 
asignavimų sumos, kurios turi būti 
kompensuojamos galutiniams paramos 
gavėjams, išskyrus tuos atvejus, kai bendra 
kompensuotina nepanaudotų asignavimų 
suma sudaro mažiau kaip 0,2 % metinės 
viršutinės EŽŪGF išlaidų ribos.

Jei į kitus metus perkeltini asignavimai, 
nurodyti pirmoje pastraipoje, lieka 
nepanaudoti, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos 
kiekvienos valstybės narės nepanaudotų 
asignavimų sumos, kurios turi būti 
kompensuojamos galutiniams paramos 
gavėjams, išskyrus tuos atvejus, kai bendra 
kompensuotina nepanaudotų asignavimų 
suma sudaro mažiau kaip 0,1 % metinės 
viršutinės EŽŪGF išlaidų ribos.

Or. en

Pakeitimas 390
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos pagal 3 dalies antrą pastraipą 
nustatytas sumas valstybės narės 
galutiniams paramos gavėjams 
kompensuoja remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais. Valstybės 
narės gali taikyti minimalią vienam 
paramos gavėjui kompensuotinų sumų 
ribą.

Komisijos pagal 3 dalies antrą pastraipą 
nustatytas sumas valstybės narės 
galutiniams paramos gavėjams 
kompensuoja remdamosi objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 391
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei rengiant N finansinių metų 1. Jei rengiant N finansinių metų 
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biudžeto projektą paaiškėja, kad esama 
rizikos, jog 12 straipsnyje nurodyta N 
finansinių metų suma bus viršyta, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai arba 
Tarybai pasiūlo priemones, kurios būtinos, 
kad ta suma nebūtų viršyta.

biudžeto projektą paaiškėja, kad esama 
rizikos, jog 12 straipsnyje nurodyta N 
finansinių metų suma bus viršyta, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai arba 
Tarybai pasiūlo priemones, kurios būtinos, 
kad valstybės narės neviršytų tos sumos.

Or. fr

Pakeitimas 392
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija bet kuriuo metu 
mano, kad esama rizikos, jog 12 
straipsnyje nurodyta suma bus viršyta ir 
kad ji negali imtis pakankamų priemonių 
padėčiai ištaisyti, ji pasiūlo kitas 
priemones, skirtas užtikrinti, kad ta suma 
nebūtų viršyta. Tas priemones priima 
Taryba, jei atitinkamos priemonės teisinis 
pagrindas yra SESV 43 straipsnio 3 dalis, 
arba Europos Parlamentas ir Taryba, jei 
atitinkamos priemonės teisinis pagrindas 
yra SESV 43 straipsnio 2 dalis.

2. Tas priemones priima Taryba, jei 
atitinkamos priemonės teisinis pagrindas 
yra SESV 43 straipsnio 3 dalis, arba 
Europos Parlamentas ir Taryba, jei 
atitinkamos priemonės teisinis pagrindas 
yra SESV 43 straipsnio 2 dalis.

Or. fr

Pakeitimas 393
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei N finansinių metų pabaigoje valstybių 
narių išlaidų kompensavimo prašymuose 
nurodytos sumos viršija arba tikėtina, kad 
viršys 12 straipsnyje nurodytą sumą, 
Komisija:

Jei N finansinių metų pabaigoje valstybių 
narių išlaidų kompensavimo prašymuose 
nurodytos sumos viršija 12 straipsnyje 
nurodytą sumą, Komisija:
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Or. fr

Pakeitimas 394
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos papildomos 
išmokos arba išskaitymai, kuriais 
koreguojamos pagal 3 dalį mokamos 
išmokos, netaikydama 101 straipsnyje 
nurodytos procedūros.

6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos papildomos 
išmokos arba išskaitymai, kuriais 
koreguojamos pagal 3 dalį mokamos 
išmokos.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų išlikti žemės ūkio ir finansų konsultantų vaidmuo.

Pakeitimas 395
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos papildomos 
išmokos arba išskaitymai, kuriais 
koreguojamos pagal 3 dalį mokamos 
išmokos, netaikydama 101 straipsnyje 
nurodytos procedūros.

6. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos papildomos 
išmokos arba išskaitymai, kuriais 
koreguojamos pagal 3 dalį mokamos 
išmokos, taikydama 101 straipsnyje 
nurodytą procedūrą.

Or. es

Pagrindimas

Aiškumo ir skaidrumo sumetimais už mėnesinių išmokų mokėjimo procedūrą ir toliau turi būti 
atsakinga Komisija.
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Pakeitimas 396
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnis Išbraukta.

Administracinės išlaidos ir išlaidos 
personalui

Valstybių narių ir EŽŪGF paramos 
gavėjų patirtos administracinės išlaidos ir 
išlaidos personalui nefinansuojamos iš 
fondo lėšų.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis turi būti panaikintas. Valstybių narių administracinės išlaidos negali būti be 
galo didinamos, todėl techninei paramai turi būti leidžiamas BŽŪP 1-ojo ramsčio valdymas.

Pakeitimas 397
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija 
palydovinius duomenis nemokamai teikia 
kompetentingai institucijai, atsakingai už 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą, arba 
paslaugų teikėjams, kuriuos tos įstaigos 
įgaliojo joms atstovauti.

Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija 
palydovinius duomenis nemokamai teikia 
kompetentingai institucijai, atsakingai už 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą ir 
kontrolės sistemą, arba paslaugų 
teikėjams, kuriuos tos įstaigos įgaliojo 
joms atstovauti.

Or. en

Pakeitimas 398
Norbert Erdős
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija 
palydovinius duomenis nemokamai teikia 
kompetentingai institucijai, atsakingai už 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemą, arba 
paslaugų teikėjams, kuriuos tos įstaigos 
įgaliojo joms atstovauti.

Pagal 7 straipsnio b punktą Komisija 
palydovinius duomenis nemokamai teikia 
kompetentingai institucijai, atsakingai už 
žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės
sistemą, arba paslaugų teikėjams, kuriuos 
tos įstaigos įgaliojo joms atstovauti.

Or. en

Pagrindimas

Palydoviniai duomenys turi būti kuo plačiau naudojami ir kontrolės sistemoje.

Pakeitimas 399
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija išlieka tų palydovinių duomenų 
savininkė ir, kai darbas užbaigiamas, juos 
susigrąžina.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 400
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali pavesti specializuotiems 
subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos 

Komisija gali pavesti specializuotiems 
subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės 
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metodais arba darbo metodais. sistemos metodais arba darbo metodais.

Or. en

Pakeitimas 401
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali pavesti specializuotiems 
subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
žemės ūkio plotų stebėjimo sistemos 
metodais arba darbo metodais.

Komisija gali pavesti specializuotiems 
subjektams atlikti užduotis, susijusias su 64 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos 
žemės ūkio plotų stebėjimo ir kontrolės 
sistemos metodais arba darbo metodais.

Or. en

Pagrindimas

Palydoviniai duomenys turi būti kuo plačiau naudojami ir kontrolės sistemoje.

Pakeitimas 402
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valdyti Sąjungos žemės ūkio rinkas 
pasauliniame kontekste;

a) sąžiningai ir tvariai valdyti 
Sąjungos žemės ūkio rinkas pasauliniame 
kontekste, be kita ko, regioniniu ir 
pasauliniu lygiu nustatant ir išplečiant 
rinkos stebėsenos mechanizmus, 
atsižvelgiant į vystymosi tikslus;

Or. en
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Pagrindimas

Stebėsena yra būtina siekiant suprasti išorinį poveikį ES vidaus politikai besivystančiose 
šalyse ir taip pasiekti politikos nuoseklumą vystymosi labui. Panašiai, kaip nustatyta SESV 
191 straipsnyje, BŽŪP ir jos finansavimas neturėtų trukdyti siekti darnaus vystymosi tikslų 
arba tikslų, išdėstytų Paryžiaus klimato susitarime.

Pakeitimas 403
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valdyti Sąjungos žemės ūkio rinkas 
pasauliniame kontekste;

a) priimti specialias priemones, kad
Sąjungos žemės ūkio rinkų veikimas būtų 
deramai atitiktų permainas pasaulio 
rinkose;

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti galimas išlaidas, susijusias su a dalimi.

Pakeitimas 404
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) imtis veiksmų žemės ūkio rinkose, 
jei dėl jų sutrikdymo sukeliamas pavojus 
ES ūkių ekonominei pusiausvyrai;

Or. fr

Pakeitimas 405
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) užtikrinti agrarinę ekonominę ir 
agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią 
žemės ūkio paskirties žemės ir žemės 
naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį 
miškų ūkį, ir augalų būklės stebėseną, kad 
būtų galima atlikti apskaičiavimus, visų 
pirma derliaus bei žemės ūkio produkcijos 
ir poveikio žemės ūkiui išimtinėmis 
aplinkybėmis apskaičiavimą;

b) užtikrinti agrarinę ekonominę ir 
agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią 
žemės ūkio paskirties žemės ir žemės 
naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį 
miškų ūkį, ir dirvožemio bei augalų būklės 
stebėseną, kad būtų galima atlikti 
apskaičiavimus, visų pirma derliaus bei 
žemės ūkio produkcijos ir poveikio žemės 
ūkiui išimtinėmis aplinkybėmis 
apskaičiavimą, taip pat įvertinti žemės 
ūkio sistemų atsparumą klimato kaitai ir 
įvertinti pažangą, susijusią su žemės ūkio 
praktikos įgyvendinimu, padedančiu siekti 
klimato srities tikslų ir Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus 
klimato susitarime išdėstytų tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu stebėti išteklių bazę nuo kurios priklauso žemės ūkis ir galiausiai mūsų 
ilgalaikis produktyvumas ir konkurencingumas. Stebėsena taip pat yra būtina siekiant 
suprasti išorinį poveikį ES vidaus politikai besivystančiose šalyse. Panašiai, kaip nustatyta 
SESV 191 straipsnyje, Sąjungos klimato srities ir aplinkosaugos politikos tikslai, BŽŪP ir jos 
finansavimas neturėtų trukdyti siekti darnaus vystymosi tikslų arba tikslų, išdėstytų Paryžiaus 
klimato susitarime.

Pakeitimas 406
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti pakankamą gamtos 
išteklių, nuo kurių priklauso žemės ūkio 
produkcija, visų pirma dirvožemio ir 
vandens, stebėseną, kad būtų galima 
patikimai įvertinti BŽŪP išlaidų 
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efektyvumą teikiant viešąsias gėrybes.

Or. en

Pakeitimas 407
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti siekti pasaulio rinkų 
skaidrumo;

d) padėti siekti pasaulio rinkų 
skaidrumo, be kita ko, užtikrinant 
politikos suderinamumą vystymosi labui;

Or. en

Pakeitimas 408
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti siekti pasaulio rinkų
skaidrumo;

d) priimti specialias priemones, 
padedančias siekti permainų pasaulio 
rinkose skaidrumo;

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti galimas išlaidas, susijusias su d dalimi.

Pakeitimas 409
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio c punktą Komisija 
finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, 
reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir stebėti, 
įskaitant iš palydovų gautus duomenis, 
geoerdvinius duomenis ir meteorologinius 
duomenis, rinkti ar pirkti, erdvinių 
duomenų infrastruktūros ir interneto 
svetainei kurti, specialiesiems klimato 
sąlygų tyrimams atlikti, nuotoliniam žemės 
naudojimo keitimo ir dirvožemio būklės 
stebėjimui vykdyti, taip pat 
agrometeorologiniams ir ekonometriniams 
modeliams atnaujinti. Prireikus šie 
veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su 
EAA, JRC, nacionalinėmis laboratorijomis 
ir įstaigomis arba įtraukiant privatųjį 
sektorių.

Pagal 7 straipsnio c punktą Komisija 
finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, 
reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir stebėti 
bei stebėti jos poveikį Sąjungoje ir už jos 
ribų, įskaitant iš palydovų gautus 
duomenis, geoerdvinius duomenis ir 
meteorologinius duomenis, rinkti ar pirkti, 
erdvinių duomenų infrastruktūros ir 
interneto svetainei kurti, specialiesiems 
klimato sąlygų tyrimams atlikti, 
nuotoliniam žemės naudojimo keitimo ir 
dirvožemio būklės ir kokybės stebėjimui 
vykdyti, taip pat agrometeorologiniams ir 
ekonometriniams duomenims ir
modeliams atnaujinti. Prireikus šie 
veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su 
EAA, Eurostatu JRC, nacionalinėmis 
laboratorijomis ir įstaigomis arba įtraukiant 
privatųjį sektorių, jei užtikrinamas 
nešališkumas ir skaidrumas, atvirai 
dalijantis informacija apie bendrus ir 
visuotinius išteklius viešojoje erdvėje.

Or. en

Pakeitimas 410
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija ir valstybės narės 
bendradarbiauja, kad sudarytų galimybę 
susipažinti su duomenimis ir informacija, 
kurių reikia BŽŪP pažangai ir 
veiksmingumui stebėti; tai gali apimti 
dalijimąsi informacija ir duomenimis.

Or. en
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Pakeitimas 411
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija užtikrina finansavimą, kad 
išlaikytų ir, prireikus, padidintų LUCAS ir 
kitas turimas priemones, kuriomis 
matuojamas paviršinio sluoksnio 
formavimasis ir humuso susidarymas, 
dirvožemio erozija, pesticidų kaupimasis, 
kad galėtų užtikrinti veiksmingą ES lėšų 
panaudojimą Strateginių planų 
reglamente [.../...] nustatytiems BŽŪP 
tikslams.

Or. en

Pagrindimas

Reikia išleisti palyginti nedidelę sumą (pavyzdžiui, palyginti su tiesioginių išmokų suma), kad 
galėtume patikrinti, ar BŽŪP pavyksta pasiekti jos tikslų, visų pirma dėl dirvožemio ir kitų 
gamtos išteklių, kurie yra žemės ūkio pagrindas.

Pakeitimas 412
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis

Politikos suderinamumo vystymosi labui 
stebėsena

1. Vadovaujantis SESV 208 straipsniu, 
BŽŪP poveikis maisto produktų 
sistemoms ir ilgalaikiam apsirūpinimo 
maistu saugumui besivystančiose šalyse 
turi būti reguliariai ir nepriklausomai 
vertinamas. Vykdant šią stebėseną 
ypatingas dėmesys skiriamas žemės ūkio 
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maisto produktų prekybos srautų tarp ES 
ir besivystančių šalių poveikiui:

i) maisto produktų gamybai, perdirbimui 
ir paskirstymui mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse,

ii) vietos smulkiesiems gamintojams ir 
ūkininkaujančioms moterims,

iii) produktams, kurie besivystančiose 
šalyse laikomi esančiais jautraus 
pobūdžio,

iv) produktams iš sektorių, kuriems buvo 
skirtos susietos BŽŪP išmokos ir kur 
buvo naudojamos BŽŪP krizių valdymo 
priemonės.

2. Vertinimo metu tiriami duomenys iš ES 
rinkos observatorijų, atvejų tyrimų, 
ataskaitų apie darnaus vystymosi tikslus, 
taip pat įrodymai, kuriuos pateikia šalys 
partnerės ir kitos suinteresuotosios šalys, 
pvz., pilietinės visuomenės organizacijos. 
Šiuo tikslu išplečiama ES rinkos 
observatorijų sektorių ir geografinė 
aprėptis, kad apimtų produktus, kurie 
šalyse partnerėse laikomi esančiais 
jautraus pobūdžio, ir siekiant įtraukti 
mažiausiai išsivysčiusias šalis. Komisija 
deleguotaisiais aktais nustato vertinimo 
aprėptį ir procedūrą.

3. Jei stebėsenos duomenys parodo, kad 
yra neigiamo poveikio rizika žemės ūkio 
maisto produktų gamybai ir perdirbimui 
ar besivystančios šalies apsirūpinimo 
maistu saugumui, Europos Komisija 
paskelbia ankstyvąjį perspėjimą, dėl kurio 
pradedamos Sąjungos ir susijusių 
ūkininkų bendruomenių bei šalies 
partnerės vyriausybės konsultacijos, 
siekiant susitarti dėl taisomųjų priemonių. 
Nukentėjusios šalys gali naudotis 
socialine apsaugos priemone.

4. Jei ankstyvasis perspėjimas nėra 
paskelbiamas, bet patiriamas 
nepageidaujamas poveikis, nukentėjusioji 
šalis gali pateikti skundą. Skundus gauna 
Europos Parlamento nuolatinis 
pranešėjas politikos suderinamumo 
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vystymosi labui klausimais, o skundą
nagrinėja Europos Komisijos bylas 
nagrinėjantys pareigūnai. Įrodymus gali 
pateikti nukentėjusios grupės ir kiti 
suinteresuotieji subjektai.

5. Komisija teikia metinę vertinimo 
rezultatų, gautų duomenų ir ES politinio 
atsako ataskaitą Tarybai ir Europos 
Parlamentui.

Or. en

Pagrindimas

Šia procedūra siekiama nustatyti mechanizmą, kurį taikant vienu metu būtų stebimas politikos 
suderinamumas vystymosi labui ir Komisija galėtų informuoti rinkas ir galbūt nukentėjusias 
bendruomenes. Taip išplečiamas jau esamų rinkos observatorijų vaidmuo. Europos 
Komisijoje jau yra bylas nagrinėjantis pareigūnas, šis vaidmuo galėtų būti naudojamas ir ES 
delegacijose prekybos ir žemės ūkio klausimais.

Pakeitimas 413
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priėmusi sprendimą dėl BŽŪP strateginio 
plano patvirtinimo, Komisija valstybei 
narei išmoka pradinę išankstinio 
finansavimo sumą už visą BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpį. 
Ši pradinė išankstinio finansavimo suma 
mokama tokiomis dalinėmis išmokomis:

Priėmusi sprendimą dėl BŽŪP strateginio 
plano patvirtinimo, Komisija valstybei 
narei išmoka pradinę išankstinio 
finansavimo sumą už visą BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpį. 
Ši pradinė išankstinio finansavimo suma, 
lygi 5 % EŽŪFKP paramos sumos,
mokama per visą BŽŪP strateginio plano 
galiojimo laikotarpį.

Or. pl

Pakeitimas 414
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priėmusi sprendimą dėl BŽŪP strateginio 
plano patvirtinimo, Komisija valstybei 
narei išmoka pradinę išankstinio 
finansavimo sumą už visą BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpį. 
Ši pradinė išankstinio finansavimo suma 
mokama tokiomis dalinėmis išmokomis:

Priėmusi sprendimą dėl BŽŪP strateginio 
plano patvirtinimo, Komisija valstybei 
narei išmoka pradinę išankstinio 
finansavimo sumą už visą BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpį. 
Ši pradinė išankstinio finansavimo suma, 
lygi 5 % EŽŪFKP paramos sumos,
mokama per visą BŽŪP strateginio plano 
galiojimo laikotarpį.

Or. pl

Pakeitimas 415
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2021 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 416
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2021 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

Išbraukta.

Or. pl
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Pakeitimas 417
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2021 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

a) 2021 m. – 1,5 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

Or. es

Pagrindimas

Išankstinį finansavimą reikėtų suteikti per dvejus metus, kad būtų išvengta vėlavimų 
įgyvendinant antrojo ramsčio priemones.

Pakeitimas 418
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2021 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

a) 2021 m. – 1,5 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

Or. it

Pakeitimas 419
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 2021 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

a) 2021 m. – 1,5 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;
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Or. es

Pakeitimas 420
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2022 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 421
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2022 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
laikotarpio EŽŪFKP paramos sumos;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 422
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2022 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

b) 2022 m. – 1,5 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

Or. es
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Pakeitimas 423
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2022 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

b) 2022 m. – 1,5 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

Or. es

Pagrindimas

Išankstinį finansavimą reikėtų suteikti per dvejus metus, kad būtų išvengta vėlavimų 
įgyvendinant antrojo ramsčio priemones.

Pakeitimas 424
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2022 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

b) 2022 m. – 1,5% viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos sumos;

Or. it

Pakeitimas 425
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2023 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 

Išbraukta.
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laikotarpio EŽŪFKP paramos programai 
sumos.

Or. es

Pakeitimas 426
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2023 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
laikotarpio EŽŪFKP paramos programai 
sumos.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Išankstinį finansavimą reikėtų suteikti per dvejus metus, kad būtų išvengta vėlavimų 
įgyvendinant antrojo ramsčio priemones.

Pakeitimas 427
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2023 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
laikotarpio EŽŪFKP paramos programai 
sumos.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 428
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2023 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
laikotarpio EŽŪFKP paramos programai 
sumos.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 429
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 2023 m. – 1 % viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos programai sumos.

c) 2023 m. – 1,5% viso BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo laikotarpio 
EŽŪFKP paramos programai sumos.

Or. it

Pakeitimas 430
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jokios papildomos išankstinio 
finansavimo lėšos nėra išmokamos arba 
susigrąžinamos, jei pagal Reglamento 
(ES).../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 90 straipsnį lėšos 
perkeliamos į EŽŪFKP arba iš jo.

3. Papildomos išankstinio 
finansavimo lėšos išmokamos arba 
susigrąžinamos, jei pagal Reglamento 
(ES).../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 90 straipsnį lėšos 
perkeliamos į EŽŪFKP arba iš jo.

Or. en
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Pagrindimas

Sklandi EŽŪFKP finansuojamų intervencijų pradžia neturėtų būti blokuojama mažomis 
išankstinio finansavimo lėšomis iš ES. EŽŪFKP finansuojamos intervencinės priemonės 
padeda siekti svarbių tikslų (pvz., aplinkos, kaimo plėtros ir kt.). Negalima skaičiuoti pirminio 
EŽŪFKP išankstinio finansavimo, nes potencialus lėšų perkėlimas tarp dviejų ramsčių galėtų 
turėti esminį poveikį bendrai išankstiniam finansavimui skiriamai sumai.

Pakeitimas 431
Jan Huitema, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jokios papildomos išankstinio 
finansavimo lėšos nėra išmokamos arba 
susigrąžinamos, jei pagal Reglamento 
(ES).../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 90 straipsnį lėšos 
perkeliamos į EŽŪFKP arba iš jo.

3. Papildomos išankstinio 
finansavimo lėšos gali būti išmokamos 
arba susigrąžinamos, jei pagal Reglamento 
(ES).../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 90 straipsnį lėšos 
perkeliamos į EŽŪFKP arba iš jo.

Or. en

Pakeitimas 432
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Palūkanos nuo išankstinio 
finansavimo sumos yra skiriamos 
atitinkamam BŽŪP strateginiam planui ir 
išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų 
deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų 
sumos.

4. Palūkanos nuo išankstinio 
finansavimo sumos yra skiriamos 
atitinkamam BŽŪP strateginiam planui 
arba regioninės intervencijos programai ir 
išskaičiuojamos iš galutinėje išlaidų 
deklaracijoje nurodytos viešųjų išlaidų 
sumos.

Or. en
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Pagrindimas

Regioninių planų atveju ir siekiant išlaikyti šio straipsnio suderinamumą, išankstinio 
finansavimo sumų palūkanos turėtų būti naudojamos tam pačiam planui, kuriame jos ir 
susikaupė.

Pakeitimas 433
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinės išmokos mokamos 
kiekvienam BŽŪP strateginiam planui 
įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su 
kiekvienos rūšies intervencija susijusioms 
viešosioms išlaidoms taikant tai 
intervencijai nustatytą bendro finansavimo 
normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
85 straipsnyje.

1. Tarpinės išmokos mokamos 
kiekvienam BŽŪP strateginiam planui 
arba, kai tinkama, kiekvienai regioninės 
intervencijos programai įgyvendinti. Jos 
apskaičiuojamos su kiekvienos rūšies 
intervencija susijusioms viešosioms 
išlaidoms taikant tai intervencijai nustatytą 
bendro finansavimo normą, nurodytą 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 85 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas dėl tarpinių mokėjimų regioninių intervencijos programų atveju.

Pakeitimas 434
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tarpinės išmokos mokamos 
kiekvienam BŽŪP strateginiam planui 
įgyvendinti. Jos apskaičiuojamos su 
kiekvienos rūšies intervencija susijusioms 
viešosioms išlaidoms taikant tai 
intervencijai nustatytą bendro finansavimo 
normą, nurodytą Reglamento (ES) .../... 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
85 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 435
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) 
.../... [BNR] 52 straipsnį, išlaidų 
deklaracija apima visas išmokėtas sumas 
arba, garantijų atveju, sumas, 
vadovaujančiosios institucijos atidėtas, 
kaip susitarta garantijų sutartyse, 
galutiniams gavėjams, nurodytiems 
[Reglamento (ES).../... dėl BŽŪP
strateginių planų 74 straipsnio 5 dalies 
(finansinių priemonių)] a, b ir c punktuose.

3. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) 
.../... [BNR] 53 straipsnio 1 dalį, išlaidų 
deklaracija apima visas išmokėtas sumas 
arba, garantijų atveju, sumas, 
vadovaujančiosios institucijos atidėtas, 
kaip susitarta garantijų sutartyse, 
galutiniams gavėjams, nurodytiems 
[Reglamento (ES).../... dėl BŽŪP 
strateginių planų 74 straipsnio 5 dalies 
(finansinių priemonių)] a, b ir c punktuose.

Or. sl

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta nuoroda į BNR 53 straipsnio 1 dalį dėl vadovaujančiosios institucijos 
valdomų finansinių priemonių.

Pakeitimas 436
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES).../... 
[BNR] 52 straipsnį, išlaidų deklaracijos, 
įskaitant išlaidų deklaracijas, apimančias 
išlaidas finansinėms priemonėms 
įgyvendinti, pateikiamos laikantis šių 

4. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES).../... 
[BNR] 53 straipsnio 2 dalį, išlaidų 
deklaracijos, įskaitant išlaidų deklaracijas, 
apimančias išlaidas finansinėms 
priemonėms įgyvendinti, pateikiamos 
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sąlygų: laikantis šių sąlygų:

Or. sl

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta nuoroda į BNR 53 straipsnio 2 dalį dėl vadovaujančiosios institucijos 
valdomų finansinių priemonių.

Pakeitimas 437
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi 
galiojančiu EŽŪFKP intervencinių 
priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, 
paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo metų metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais 
sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos 
sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos 
mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki 
paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti 
dienos.

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą ir su sąlyga, kad atitinkama 
valstybė narė Komisijai įrodė, kad ji 
pasiekia kokybiškai įvertintų, 
išmatuojamų ir objektyvių ar moksliškai 
patikrinamų rezultatų, susijusių su 
klimatu, aplinka ir vystymosi darnumu, 
kaip nurodyta Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus 
susitarime, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi 
galiojančiu EŽŪFKP intervencinių 
priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, 
paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo metų metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais 
sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos 
sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos 
mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki 
paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti 
dienos.

Or. en
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Pakeitimas 438
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi 
galiojančiu EŽŪFKP intervencinių 
priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, 
paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo metų metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais 
sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos 
sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos 
mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki 
paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti 
dienos.

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi 
galiojančiu EŽŪFKP intervencinių 
priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, 
paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio 
plano arba, jei taikytina, regioninės 
intervencijos programos įgyvendinimo 
metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis 
ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų 
patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai 
pateikiamos ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti 
galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, 
jose nurodomos mokėjimo agentūros 
išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų 
tinkamumo finansuoti dienos.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas dėl kaimo plėtros intervencinių priemonių likučio išmokėjimo regioninės 
intervencijos programos atveju.

Pakeitimas 439
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų ataskaitą, 
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ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, 
remdamasi galiojančiu EŽŪFKP 
intervencinių priemonių rūšių lygmens 
finansiniu planu, paskutinių atitinkamo 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis 
ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų 
patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai 
pateikiamos ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti 
galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, 
jose nurodomos mokėjimo agentūros 
išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų 
tinkamumo finansuoti dienos.

Komisija išmoka likutį, remdamasi 
galiojančiu EŽŪFKP intervencinių 
priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, 
paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo metų metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais 
sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos 
sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos 
mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki 
paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Šis sakinys neturi prasmės, nes Komisija visada atsižvelgia į turimus išteklius prieš 
išmokėdama likutį.

Pakeitimas 440
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, 
remdamasi galiojančiu EŽŪFKP 
intervencinių priemonių rūšių lygmens 
finansiniu planu, paskutinių atitinkamo 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis 
ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų 
patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai 
pateikiamos ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti 
galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento 

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą, Komisija išmoka likutį, 
remdamasi galiojančiu EŽŪFKP 
intervencinių priemonių rūšių lygmens 
finansiniu planu, paskutinių atitinkamo 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
metų metinėmis finansinėmis ataskaitomis 
ir atitinkamais sprendimais dėl sąskaitų 
patvirtinimo. Tos sąskaitos Komisijai 
pateikiamos ne vėliau kaip per šešis 
mėnesius nuo išlaidų tinkamumo finansuoti 
galutinės datos, kaip nurodyta Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
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(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, 
jose nurodomos mokėjimo agentūros 
išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų 
tinkamumo finansuoti dienos.

strateginių planų] 80 straipsnio 3 dalyje, 
jose nurodomos mokėjimo agentūros 
išlaidos, patirtos iki paskutinės išlaidų 
tinkamumo finansuoti dienos.

Or. en

Pakeitimas 441
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei per 1 dalyje nustatytą laikotarpį 
Komisija negauna paskutinės metinės
rezultatų ataskaitos ir paskutiniųjų plano 
įgyvendinimo metų sąskaitoms patvirtinti 
reikalingų dokumentų, įsipareigojimai dėl 
likučio yra automatiškai panaikinami pagal 
32 straipsnį.

3. Jei per 1 dalyje nustatytą laikotarpį 
Komisija negauna paskutinės rezultatų 
ataskaitos ir paskutiniųjų plano 
įgyvendinimo metų sąskaitoms patvirtinti 
reikalingų dokumentų, įsipareigojimai dėl 
likučio yra automatiškai panaikinami pagal 
32 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 du arba tris 
metus teikiamas ataskaitas būtų kur kas labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų 
punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 442
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
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priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. pl

Pakeitimas 443
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. pl

Pakeitimas 444
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
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numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sugrįžti prie N+3 taisyklės, siekiant užtikrinti tinkamam programų 
įgyvendinimui reikalingus laikotarpius ir tinkamą metinio biudžeto lėšų panaudojimą.

Pakeitimas 445
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. ro

Pakeitimas 446
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
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32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. pl

Pagrindimas

Pakeitimu bus suteikta galimybė geriau naudoti II ramsčio priemones. Reikėtų palikti galioti 
N+3 taisyklę.

Pakeitimas 447
Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. de
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Pagrindimas

Išlaikoma status quo.

Pakeitimas 448
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. hr

Pakeitimas 449
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 



AM\1170200LT.docx 69/173 PE630.688v01-00

LT

po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti biudžetinius įsipareigojimus, būtina ir 
toliau taikyti taisyklę N + 3. Pasikeitus BŽŪP modeliui, neatrodo tikslinga bent jau šiuo metu 
keisti šią taisyklę. Šis pakeitimas atitinka poziciją, kurios laikomasi ataskaitos dėl strateginių 
planų projekte.

Pakeitimas 450
Ulrike Müller, Pavel Telička, Dita Charanzová, Martina Dlabajová

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. en

Pakeitimas 451
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
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priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. es

Pagrindimas

Pirmaisiais programavimo metais bus sunkiau laikytis šio griežto reikalavimo. Manoma, kad 
siekiant įgyvendinti įsipareigojimus būtina ir toliau taikyti taisyklę N + 3.

Pakeitimas 452
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. en

Pakeitimas 453
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. en

Pagrindimas

Manau, kad geriau taikyti ne „N+2“, o „N+3“ taisyklę. Reikia daugiau laiko užtikrinti, kad 
bus panaudotos visos ES lėšos investicijoms, aplinkai, klimatui ir kt., kad jos nebūtų 
prarastos.

Pakeitimas 454
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. en
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Pakeitimas 455
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina 
bet kurią BŽŪP strateginiame plane 
numatytoms kaimo plėtros intervencinėms 
priemonėms skirto biudžetinio 
įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota 
išankstiniam finansavimui ar tarpinėms 
išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai 
nebuvo pateikta 30 straipsnio 3 dalyje 
nustatytus reikalavimus atitinkančių 
išlaidų, patirtų iki trečiųjų metų, einančių 
po biudžetinio įsipareigojimo metų, 
gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. it

Pakeitimas 456
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykstant teismo procesui ar 
nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo 
poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 
2 dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo 
įsipareigojimai automatiškai panaikinami, 
sustabdomas su atitinkamais veiksmais 
susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka 
teismo procesas arba kol nagrinėjamas 
administracinis ieškinys, jei Komisija iš 
valstybės narės ne vėliau kaip N + 3 metų 
sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą.

3. Vykstant teismo procesui ar 
nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo 
poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 
2 dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo 
įsipareigojimai automatiškai panaikinami, 
sustabdomas su atitinkamais veiksmais 
susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka 
teismo procesas arba kol nagrinėjamas 
administracinis ieškinys, jei Komisija iš 
valstybės narės ne vėliau kaip N + 4 metų 
sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą.

Or. hr
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Pakeitimas 457
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykstant teismo procesui ar 
nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo 
poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 
2 dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo 
įsipareigojimai automatiškai panaikinami, 
sustabdomas su atitinkamais veiksmais 
susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka 
teismo procesas arba kol nagrinėjamas 
administracinis ieškinys, jei Komisija iš 
valstybės narės ne vėliau kaip N + 3 metų 
sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą.

3. Vykstant teismo procesui ar 
nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo 
poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 
2 dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo 
įsipareigojimai automatiškai panaikinami, 
sustabdomas su atitinkamais veiksmais 
susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka 
teismo procesas arba kol nagrinėjamas 
administracinis ieškinys, jei Komisija iš 
valstybės narės ne vėliau kaip N + 4 metų 
sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pagal „Omnibus“ reglamentą.

Pakeitimas 458
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Vykstant teismo procesui ar 
nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo 
poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 2 
dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo 
įsipareigojimai automatiškai panaikinami, 
sustabdomas su atitinkamais veiksmais 
susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka 
teismo procesas arba kol nagrinėjamas 
administracinis ieškinys, jei Komisija iš 
valstybės narės ne vėliau kaip N + 3 metų 

3. Vykstant teismo procesui ar 
nagrinėjant išmokų mokėjimo sustabdymo 
poveikį turintį administracinį ieškinį, 1 ar 2 
dalyje nurodytas laikotarpis, kuriuo 
įsipareigojimai automatiškai panaikinami, 
sustabdomas su atitinkamais veiksmais 
susijusios sumos atžvilgiu, kol trunka 
teismo procesas arba kol nagrinėjamas 
administracinis ieškinys, jei Komisija iš 
valstybės narės ne vėliau kaip N + 4 metų 
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sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą. sausio 31 d. gauna motyvuotą pranešimą.

Or. es

Pakeitimas 459
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 2 metų gruodžio 31 d.;

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 3 metų gruodžio 31 d.;

Or. es

Pakeitimas 460
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 2 metų gruodžio 31 d.;

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 3 metų gruodžio 31 d.;

Or. en

Pagrindimas

Manau, kad geriau taikyti ne „N+2“, o „N+3“ taisyklę. Reikia daugiau laiko užtikrinti, kad 
bus panaudotos visos ES lėšos investicijoms, aplinkai, klimatui ir kt., kad jos nebūtų 
prarastos.

Pakeitimas 461
Herbert Dorfmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 2 metų gruodžio 31 d.;

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 3 metų gruodžio 31 d.;

Or. it

Pakeitimas 462
Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 2 metų gruodžio 31 d.;

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 3 metų gruodžio 31 d.;

Or. ro

Pakeitimas 463
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 2 metų gruodžio 31 d.;

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 3 metų gruodžio 31 d.;

Or. hr
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Pakeitimas 464
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 2 metų gruodžio 31 d.;

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 3 metų gruodžio 31 d.;

Or. es

Pakeitimas 465
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Pavel Poc, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 2 metų gruodžio 31 d.;

a) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, 
kurios išlaidų deklaracija buvo pateikta, bet 
kurių kompensavimą Komisija sumažino 
arba sustabdė N + 3 metų gruodžio 31 d.;

Or. en

Pakeitimas 466
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmas gali būti finansuojamas 
EŽŪFKP lėšomis teikiant įvairių rūšių 
paramą pagal BŽŪP strateginį planą ir iš 
kitų Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų (toliau – ESI fondai) arba pagal 
Sąjungos priemones tik jei visa bendra 
įvairių rūšių paramos suma neviršija 

Veiksmas gali būti finansuojamas 
EŽŪFKP lėšomis teikiant įvairių rūšių 
paramą pagal BŽŪP strateginį planą ir iš 
kitų Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų (toliau – ESI fondai) arba pagal 
Sąjungos priemones tik jei visa bendra 
įvairių rūšių paramos suma neviršija 
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didžiausio paramos intensyvumo arba 
paramos sumos, skirtinos tos rūšies 
intervencinėms priemonėms pagal 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinę dalį. 
Tokiais atvejais valstybės narės 
nedeklaruoja Komisijai šių išlaidų:

didžiausio paramos intensyvumo arba 
paramos sumos, skirtinos tos rūšies 
intervencinėms priemonėms pagal 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinę dalį. 
Tokiais atvejais mokėjimo paraiškoje 
deklaruojamos išlaidos nėra 
deklaruojamos už:

Or. en

Pakeitimas 467
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiksmas gali būti finansuojamas 
EŽŪFKP lėšomis teikiant įvairių rūšių 
paramą pagal BŽŪP strateginį planą ir iš 
kitų Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų (toliau – ESI fondai) arba pagal 
Sąjungos priemones tik jei visa bendra 
įvairių rūšių paramos suma neviršija 
didžiausio paramos intensyvumo arba 
paramos sumos, skirtinos tos rūšies 
intervencinėms priemonėms pagal 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinę dalį. 
Tokiais atvejais valstybės narės 
nedeklaruoja Komisijai šių išlaidų:

Veiksmas gali būti finansuojamas 
EŽŪFKP lėšomis teikiant įvairių rūšių 
paramą pagal BŽŪP strateginį planą ir iš 
kitų Europos struktūrinių ir investicijų 
fondų (toliau – ESI fondai) arba pagal 
Sąjungos priemones tik jei visa bendra 
įvairių rūšių paramos suma neviršija 
didžiausio paramos intensyvumo arba 
paramos sumos, skirtinos tos rūšies 
intervencinėms priemonėms pagal 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] III antraštinę dalį. 
Tokiais atvejais valstybės narės 
nedeklaruoja Komisijai visų ar dalies šių 
išlaidų:

Or. en

Pagrindimas

Paskutiniame antrosios pastraipos sakinyje atmetamas BŽŪP strateginio plano išlaidų 
sumavimas su kitomis ES priemonėmis (gali būti deklaruojamos kažkurios iš jų), nors 
pirmame sakinyje aiškiai tai leidžiama, kol paramos suma neviršija didžiausio paramos 
intensyvumo.

Pakeitimas 468
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Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išlaidų suma, įtrauktina į išlaidų 
deklaraciją, gali būti proporcingai 
apskaičiuota pagal dokumentą, kuriame 
išdėstomos paramos teikimo sąlygos.

Skirtingų pagalbos priemonių, nurodytų 
antrojoje pastraipoje, išlaidų suma, 
įtrauktina į išlaidų deklaraciją, gali būti 
proporcingai apskaičiuota pagal 
dokumentą, kuriame išdėstomos paramos 
teikimo sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Taip pat paskutinėje pastraipoje leidžiama proporcingai deklaruoti išlaidas tariamai 
skirtingoms priemonėms, tačiau projekto tekstas nėra labai aiškus.

Pakeitimas 469
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje 
nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti 
tik tuo atveju, jeigu:

5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje 
nurodytas išlaidas Sąjunga gali finansuoti 
tik tuo atveju, jeigu jas patiria 
akredituotos mokėjimo agentūros ir:

Or. en

Pakeitimas 470
Elsi Katainen, Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jas patyrė akredituotos mokėjimo Išbraukta.
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agentūros,

Or. en

Pakeitimas 471
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jos buvo patirtos pagal taikytinas 
Sąjungos taisykles arba

b) jos buvo patirtos pagal taikytinas 
Sąjungos taisykles.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo papildomu pakeitimu siekiama rasti vidurio kelią tarp rezultatais grindžiamos metinio 
patikrinimo sistemos ribotumo, daugiamečio tikrinimo, kaip valstybės narės daro pažangą 
siekdamos Sąjungos tikslų, pranašumų ir grįžimo prie dabartinės padėties (tiktai atitikties 
tikrinimo). Kadangi nerealistiška tikėtis, kad būtų galima sujungti šias tris sistemas, siūloma 
išsaugoti tiktai išlaidų atitikties tikrinimą ir daugiametę rezultatų tikrinimo sistemą.

Pakeitimas 472
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Reglamente (ES) .../... 
[Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų] 
nurodytų intervencinių priemonių rūšių 
atveju –

Išbraukta.

i) jos sutampa su atitinkamu 
praneštu produktu,

ii) jos buvo patirtos laikantis taikomų 
įmonių valdymo sistemų, neapimančių 
atskirų paramos gavėjų atitikties 
reikalavimams sąlygų, nustatytų 
nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose 
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planuose.

Or. fr

Pagrindimas

Išbraukiant šį punktą siekiama rasti vidurio kelią tarp rezultatais grindžiamos metinio 
patikrinimo sistemos ribotumo, daugiamečio tikrinimo, kaip valstybės narės daro pažangą 
siekdamos Sąjungos tikslų, pranašumų ir grįžimo prie dabartinės padėties (tiktai atitikties 
tikrinimo). Kadangi nerealistiška tikėtis, kad būtų galima sujungti šias tris sistemas, siūloma 
išsaugoti tiktai išlaidų atitikties tikrinimą ir daugiametę rezultatų tikrinimo sistemą.

Pakeitimas 473
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jos sutampa su atitinkamu 
praneštu produktu,

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią nuostatą reikėtų išbraukti, nes pranešimas apie produktą nėra išlaidų deklaracijos dalis, 
jis teikiamas veiklos rezultatų ataskaitose, kaip nurodyta BŽŪP strateginių planų reglamento 
121 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas 474
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) jos sutampa su atitinkamu praneštu 
produktu,

i) jos sutampa su atitinkamu praneštu 
produktu, kaip nurodyta BŽŪP strateginių 
planų reglamento I priede, kad būtų 
užtikrintas bent visos ES tvarumo 
atskaitos scenarijus,
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Or. en

Pakeitimas 475
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos pastraipos c punkto i a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) jos nekenkia visuomenei ir 
aplinkai ir atitinka ES politikos tikslus ir 
tarptautinius įsipareigojimus bei prievoles 
pagal BŽŪP strateginių planų reglamento 
5 ir 6 straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 476
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos dalies c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jos buvo patirtos laikantis taikomų 
įmonių valdymo sistemų, neapimančių 
atskirų paramos gavėjų atitikties 
reikalavimams sąlygų, nustatytų 
nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose 
planuose.

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.
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Pakeitimas 477
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jos buvo patirtos laikantis taikomų 
įmonių valdymo sistemų, neapimančių 
atskirų paramos gavėjų atitikties 
reikalavimams sąlygų, nustatytų 
nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose 
planuose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šią nuostatą reikėtų išbraukti, nes šis klausimas sprendžiamas pagal 53 straipsnyje nurodytas 
atitikties procedūras.

Pakeitimas 478
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pirmos pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) jos buvo patirtos laikantis taikomų 
įmonių valdymo sistemų, neapimančių 
atskirų paramos gavėjų atitikties 
reikalavimams sąlygų, nustatytų 
nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose 
planuose.

ii) jos buvo patirtos laikantis taikomų 
įmonių valdymo sistemų, laikantis sąlygų, 
nustatytų nacionaliniuose BŽŪP 
strateginiuose planuose, kuriomis 
užtikrinamas bendras požiūris ir vienodos 
sąlygos visoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Pagal naują įgyvendinimo modelį išties nuo tinkamumo ūkio lygmeniu pereita prie rezultatų 
valstybės lygmeniu, bet valstybės narės nustatys ūkio lygmens taisykles; svarbu, kad jose būtų 
taikomas bendras požiūris ir kartu išlaikomas bendras požiūris dėl vienodų sąlygų, nes tai yra 
bendrosios rinkos pagrindas.
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Pakeitimas 479
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio antra dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išankstinėms išmokoms, mokamoms 
paramos gavėjams pagal Reglamente (ES) 
…/... [Reglamente dėl BŽŪP strateginių 
planų] nurodytas intervencinių priemonių 
rūšis, pirmos pastraipos c punkto i 
papunktis netaikomas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo papildomu pakeitimu siekiama rasti vidurio kelią tarp rezultatais grindžiamos metinio 
patikrinimo sistemos ribotumo, daugiamečio tikrinimo, kaip valstybės narės daro pažangą 
siekdamos Sąjungos tikslų, pranašumų ir grįžimo prie dabartinės padėties (tiktai atitikties 
tikrinimo). Kadangi nerealistiška tikėtis, kad būtų galima sujungti šias tris sistemas, siūloma 
išsaugoti tiktai išlaidų atitikties tikrinimą ir daugiametę rezultatų tikrinimo sistemą.

Pakeitimas 480
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu mokėjimo terminai yra nustatyti 
Sąjungos teisėje, bet koks mokėjimas 
paramos gavėjams, mokėjimo agentūrų 
atliktas prieš anksčiausią galimą mokėjimo 
datą ir po vėliausios galimos mokėjimo 
datos, laikomas netinkamu finansuoti 
Sąjungos lėšomis.

Jeigu mokėjimo terminai yra nustatyti 
Sąjungos teisėje, bet koks mokėjimas 
paramos gavėjams, mokėjimo agentūrų 
atliktas prieš anksčiausią galimą mokėjimo 
datą ir po vėliausios galimos mokėjimo 
datos, laikomas netinkamu finansuoti 
Sąjungos lėšomis tik tuo atveju, jeigu 
nesilaikant terminų šiurkščiai pažeidžiami 
Sąjungos finansiniai interesai. 
Atitinkama mokėjimo agentūra visada 
turi turėti galimybę pasiaiškinti.

Or. fr
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Pakeitimas 481
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu mokėjimo terminai yra nustatyti 
Sąjungos teisėje, bet koks mokėjimas 
paramos gavėjams, mokėjimo agentūrų 
atliktas prieš anksčiausią galimą mokėjimo 
datą ir po vėliausios galimos mokėjimo 
datos, laikomas netinkamu finansuoti 
Sąjungos lėšomis.

Jeigu mokėjimo terminai yra nustatyti 
Sąjungos teisėje, bet koks mokėjimas 
paramos gavėjams, mokėjimo agentūrų 
atliktas prieš anksčiausią galimą mokėjimo 
datą ir po vėliausios galimos mokėjimo 
datos, laikomas netinkamu finansuoti 
Sąjungos lėšomis, išskyrus atvejus, sąlygas 
bei apribojimus, kurie turi būti nustatyti 
atsižvelgiant į proporcingumo principą.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė Reglamento Nr. 1306/2013/ES 40 straipsnio formuluotė geriau atitinka ES tikslus.

Pakeitimas 482
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl aplinkybių ir sąlygų, 
kuriomis šio straipsnio pirmoje 
pastraipoje nurodytos išmokos gali būti 
laikomos tinkamomis finansuoti, 
atsižvelgiant į proporcingumo principą.

Siekiant, kad iki anksčiausios galimos 
mokėjimo datos arba po vėliausios 
galimos mokėjimo datos patirtos išlaidos 
būtų laikomos atitinkančiomis Sąjungos 
finansavimo reikalavimus, kartu 
apribojant jų finansinį poveikį, Komisijai 
pagal 100 straipsnį suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų 
leidžiama nukrypti nuo pirmoje 
pastraipoje nustatytos taisyklės.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė Reglamento Nr. 1306/2013/ES 40 straipsnio formuluotė geriau atitinka ES tikslus.

Pakeitimas 483
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.

Mėnesinių ir tarpinių išmokų 
sumažinimas

1. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
Sąjungos teisėje nustatytos finansinės 
viršutinės ribos buvo viršytos, ji sumažina 
mėnesines arba tarpines išmokas 
atitinkamai valstybei narei priimdama 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgyvendinimo aktus dėl mėnesinių išmokų 
arba pagal 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimo tvarką.

2. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų 
mokėjimo terminų, valstybei narei 
suteikiama galimybė pateikti savo 
pastabas per laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis nei 30 dienų. Jei valstybė narė 
nepateikia pastabų per minėtą laikotarpį 
arba jei Komisija atsakymą laiko 
nepakankamu, Komisija gali sumažinti 
mėnesines ar tarpines išmokas arba 
sustabdyti jų mokėjimą atitinkamai 
valstybei narei priimdama 19 straipsnio 3 
dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus dėl 
mėnesinių išmokų arba pagal 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimo tvarką.

3. Sumažinimas pagal šį straipsnį nedaro 



PE630.688v01-00 86/173 AM\1170200LT.docx

LT

poveikio 51 straipsnio taikymui.

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos išsamesnės 
taisyklės dėl 36 straipsnyje nurodyto 
mechanizmo tinkamo taikymo tvarkos ir 
kitų praktinių sąlygų. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. pl

Pakeitimas 484
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.

Mėnesinių ir tarpinių išmokų 
sumažinimas

1. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
Sąjungos teisėje nustatytos finansinės 
viršutinės ribos buvo viršytos, ji sumažina 
mėnesines arba tarpines išmokas 
atitinkamai valstybei narei priimdama 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgyvendinimo aktus dėl mėnesinių išmokų 
arba pagal 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimo tvarką.

2. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų 
mokėjimo terminų, valstybei narei 
suteikiama galimybė pateikti savo 
pastabas per laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis nei 30 dienų. Jei valstybė narė 
nepateikia pastabų per minėtą laikotarpį 
arba jei Komisija atsakymą laiko 
nepakankamu, Komisija gali sumažinti 
mėnesines ar tarpines išmokas arba 
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sustabdyti jų mokėjimą atitinkamai 
valstybei narei priimdama 19 straipsnio 3 
dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus dėl 
mėnesinių išmokų arba pagal 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimo tvarką.

3. Sumažinimas pagal šį straipsnį nedaro 
poveikio 51 straipsnio taikymui.

4. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos išsamesnės 
taisyklės dėl 36 straipsnyje nurodyto 
mechanizmo tinkamo taikymo tvarkos ir 
kitų praktinių sąlygų. Tie įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 101 straipsnio 3 
dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. pl

Pakeitimas 485
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
Sąjungos teisėje nustatytos finansinės 
viršutinės ribos buvo viršytos, ji sumažina 
mėnesines arba tarpines išmokas 
atitinkamai valstybei narei priimdama 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgyvendinimo aktus dėl mėnesinių išmokų 
arba pagal 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimo tvarką.

1. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
Sąjungos teisėje nustatytos finansinės 
viršutinės ribos buvo viršytos, ji, pritarus 
Europos Parlamentui ir Tarybai, 
sumažina mėnesines arba tarpines išmokas 
atitinkamai valstybei narei.

Or. fr

Pakeitimas 486
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
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37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų 
mokėjimo terminų, valstybei narei 
suteikiama galimybė pateikti savo pastabas 
per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
nei 30 dienų. Jei valstybė narė nepateikia 
pastabų per minėtą laikotarpį arba jei 
Komisija atsakymą laiko nepakankamu, 
Komisija gali sumažinti mėnesines ar 
tarpines išmokas arba sustabdyti jų 
mokėjimą atitinkamai valstybei narei 
priimdama 19 straipsnio 3 dalyje nurodytus 
įgyvendinimo aktus dėl mėnesinių išmokų 
arba pagal 30 straipsnyje nurodytų tarpinių 
išmokų mokėjimo tvarką.

2. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų 
mokėjimo terminų, valstybei narei 
suteikiama galimybė pateikti savo pastabas 
per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
nei 30 dienų. Jei valstybė narė nepateikia 
pastabų per minėtą laikotarpį arba jei 
Komisija padaro išvadą, kad pateiktų 
pastabų aiškiai nepakanka, Komisija gali 
sumažinti mėnesines ar tarpines išmokas 
arba sustabdyti jų mokėjimą atitinkamai 
valstybei narei priimdama 19 straipsnio 3 
dalyje nurodytus įgyvendinimo aktus dėl 
mėnesinių išmokų arba pagal 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimo tvarką. Komisija užtikrina, kad 
galutiniai paramos gavėjai valstybėje 
narėje dėl sumažinimo nepatirtų 
papildomų vėlavimų ar problemų.

Or. en

Pakeitimas 487
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų 
mokėjimo terminų, valstybei narei 
suteikiama galimybė pateikti savo pastabas 
per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
nei 30 dienų. Jei valstybė narė nepateikia 
pastabų per minėtą laikotarpį arba jei 
Komisija atsakymą laiko nepakankamu, 
Komisija gali sumažinti mėnesines ar 

2. Jei Komisija, remdamasi išlaidų 
deklaracijomis arba 88 straipsnyje 
nurodyta informacija, nustato, kad 
nesilaikoma 36 straipsnyje nurodytų 
mokėjimo terminų, valstybei narei 
suteikiama galimybė pateikti savo pastabas 
per laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
nei 30 dienų. Jei valstybė narė nepateikia 
pastabų per minėtą laikotarpį arba jei 
Komisija atsakymą laiko nepakankamu, 
Komisija gali, pritarus Parlamentui ir 
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tarpines išmokas arba sustabdyti jų 
mokėjimą atitinkamai valstybei narei
priimdama 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytus įgyvendinimo aktus dėl 
mėnesinių išmokų arba pagal 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimo tvarką.

Tarybai, sumažinti mėnesines ar tarpines 
išmokas arba sustabdyti jų mokėjimą 
atitinkamai valstybei narei.

Or. fr

Pakeitimas 488
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Sumažinimas pagal šį straipsnį 
nedaro poveikio 51 straipsnio taikymui.

3. Sumažinimas pagal šį straipsnį
taikomas pagal proporcingumo principą 
ir nedaro poveikio 51 straipsnio taikymui.

Or. en

Pakeitimas 489
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.

Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į metinį sąskaitų patvirtinimą

1.

Jeigu valstybės narės nepateikia 
dokumentų, nurodytų 8 straipsnio 3 dalyje 
ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnio 3 
dalyje nustatytus terminus, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų sumos 



PE630.688v01-00 90/173 AM\1170200LT.docx

LT

mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, 
kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi 
iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus 
dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.

30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
atveju išlaidų deklaracijos pripažįstamos 
nepriimtinomis pagal to straipsnio 6 dalį.

2.

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą 
produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 
50 %, o valstybė narė negali nurodyti 
tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Toks sustabdymas taikomas atitinkamoms 
išlaidoms, patirtoms taikant intervencines 
priemones, kurioms pritaikytas 52 
straipsnio 2 dalyje nurodytas 
sumažinimas, o suma, kurios mokėjimas 
sustabdomas, neviršija pagal 52 straipsnio 
2 dalį taikomą sumažinimą atitinkančio 
procentinio dydžio. Sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, Komisija 
kompensuoja valstybėms narėms arba 
visam laikui sumažina 52 straipsnyje 
nurodytu įgyvendinimo aktu.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio.

3.

Šiame straipsnyje numatyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, 
Komisija atitinkamą valstybę narę 
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informuoja apie savo ketinimą ir suteikia 
tai valstybei narei galimybę per tam tikrą 
laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
kaip 30 dienų, pateikti savo pastabas.

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
mėnesinės išmokos arba 30 straipsnyje 
nurodytos tarpinės išmokos, atsižvelgiama 
į pagal šią dalį priimtus įgyvendinimo 
aktus.

Or. pl

Pakeitimas 490
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.

Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į metinį sąskaitų patvirtinimą

1.

Jeigu valstybės narės nepateikia 
dokumentų, nurodytų 8 straipsnio 3 dalyje 
ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnio 3 
dalyje nustatytus terminus, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų sumos 
mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, 
kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi 
iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus 
dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.

30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
atveju išlaidų deklaracijos pripažįstamos 
nepriimtinomis pagal to straipsnio 6 dalį.

2.

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
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atitinkančios atitinkamą praneštą 
produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 
50 %, o valstybė narė negali nurodyti 
tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Toks sustabdymas taikomas atitinkamoms 
išlaidoms, patirtoms taikant intervencines 
priemones, kurioms pritaikytas 52 
straipsnio 2 dalyje nurodytas 
sumažinimas, o suma, kurios mokėjimas 
sustabdomas, neviršija pagal 52 straipsnio 
2 dalį taikomą sumažinimą atitinkančio 
procentinio dydžio. Sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, Komisija 
kompensuoja valstybėms narėms arba 
visam laikui sumažina 52 straipsnyje 
nurodytu įgyvendinimo aktu.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio.

3.

Šiame straipsnyje numatyti įgyvendinimo 
aktai priimami laikantis 101 straipsnio 2 
dalyje nurodytos patariamosios 
procedūros.

Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, 
Komisija atitinkamą valstybę narę 
informuoja apie savo ketinimą ir suteikia 
tai valstybei narei galimybę per tam tikrą 
laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
kaip 30 dienų, pateikti savo pastabas.

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
mėnesinės išmokos arba 30 straipsnyje 
nurodytos tarpinės išmokos, atsižvelgiama 
į pagal šią dalį priimtus įgyvendinimo 
aktus.

Or. pl
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Pakeitimas 491
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybės narės nepateikia 
dokumentų, nurodytų 8 straipsnio 3 dalyje 
ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnio 3 
dalyje nustatytus terminus, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų sumos 
mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, 
kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi 
iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus 
dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.

Jeigu valstybės narės nepateikia 
dokumentų, nurodytų 8 straipsnio 3 dalyje 
ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnio 3 
dalyje nustatytus terminus, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų sumos 
mokėjimas, prieš tai informavusi 
Parlamentą ir Tarybą. Komisija 
kompensuoja sumas, kurių mokėjimas 
buvo sustabdytas, gavusi iš atitinkamos 
valstybės narės trūkstamus dokumentus, su 
sąlyga, kad jie gauti ne vėliau kaip per 
vienus metus po termino.

Or. fr

Pakeitimas 492
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu valstybės narės nepateikia 
dokumentų, nurodytų 8 straipsnio 3 dalyje 
ir 11 straipsnio 1 dalyje, per 8 straipsnio 3 
dalyje nustatytus terminus, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas visos 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų sumos 
mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, 
kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi 
iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus 
dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.

Jeigu valstybės narės iki birželio 30 d.
nepateikia dokumentų, nurodytų 8 
straipsnio 3 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje,
kaip nustatyta 8 straipsnio 3 dalyje, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas visos 19 straipsnio 3 
dalyje nurodytų mėnesinių išmokų sumos 
mokėjimas. Komisija kompensuoja sumas, 
kurių mokėjimas buvo sustabdytas, gavusi 
iš atitinkamos valstybės narės trūkstamus 
dokumentus, su sąlyga, kad jie gauti ne 
vėliau kaip per šešis mėnesius po termino.
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Or. en

Pagrindimas

Vasario 15 d. būtų per anksti veiklos rezultatų ataskaitoms. Birželio 30 d. tiktų labiau.

Pakeitimas 493
Michel Dantin, Norbert Erdős, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei per 52 straipsnyje nurodytą 
metinį veiklos rezultatų patvirtinimą 
Komisija nustato, kad deklaruotų išlaidų 
ir sumos, atitinkančios atitinkamą 
praneštą produktą, skirtumas sudaro 
daugiau nei 50 %, o valstybė narė negali 
nurodyti tinkamai pagrįstų priežasčių, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Išbraukta.

Toks sustabdymas taikomas atitinkamoms 
išlaidoms, patirtoms taikant intervencines 
priemones, kurioms pritaikytas 52 
straipsnio 2 dalyje nurodytas 
sumažinimas, o suma, kurios mokėjimas 
sustabdomas, neviršija pagal 52 straipsnio 
2 dalį taikomą sumažinimą atitinkančio 
procentinio dydžio. Sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, Komisija 
kompensuoja valstybėms narėms arba 
visam laikui sumažina 52 straipsnyje 
nurodytu įgyvendinimo aktu.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio.

Or. fr
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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 494
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei per 52 straipsnyje nurodytą 
metinį veiklos rezultatų patvirtinimą 
Komisija nustato, kad deklaruotų išlaidų 
ir sumos, atitinkančios atitinkamą 
praneštą produktą, skirtumas sudaro 
daugiau nei 50 %, o valstybė narė negali 
nurodyti tinkamai pagrįstų priežasčių, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Išbraukta.

Toks sustabdymas taikomas atitinkamoms 
išlaidoms, patirtoms taikant intervencines 
priemones, kurioms pritaikytas 52 
straipsnio 2 dalyje nurodytas 
sumažinimas, o suma, kurios mokėjimas 
sustabdomas, neviršija pagal 52 straipsnio 
2 dalį taikomą sumažinimą atitinkančio 
procentinio dydžio. Sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, Komisija 
kompensuoja valstybėms narėms arba 
visam laikui sumažina 52 straipsnyje 
nurodytu įgyvendinimo aktu.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio.
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Or. en

Pagrindimas

Siūlau išbraukti šią dalį. Mano nuomone, joks sustabdymas negali būti taikomas, jei nėra 
planuoto produkto, nes toks išankstinis planavimas yra būtinai grindžiamas išankstiniais 
vertinimais. Jei būtų taikomas sustabdymas, jis dar labiau sumažintų galimybes įvykdyti 
būsimus tikslus ir tarpines reikšmes, todėl ši procedūra būtų neproduktyvi.

Pakeitimas 495
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą 
produktą, skirtumas sudaro daugiau nei 
50 %, o valstybė narė negali nurodyti 
tinkamai pagrįstų priežasčių, Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 496
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o 
valstybė narė negali nurodyti tinkamai 

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o 
valstybė narė negali nurodyti tinkamai 
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pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

pagrįstų priežasčių, Komisija nedelsdama 
pradeda technines diskusijas su susijusia 
tos valstybės narės institucija, kad rastų 
bendrą sprendimą, kaip sklandžiai 
ištaisyti padėtį. Jei per 6 mėnesius 
sprendimo rasti nepavyksta, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Mano nuomone, joks sustabdymas negali būti taikomas, jei nėra planuoto produkto, nes toks 
išankstinis planavimas yra būtinai grindžiamas išankstiniais vertinimais. Jei būtų taikomas 
sustabdymas, jis dar labiau sumažintų galimybes įvykdyti būsimus tikslus ir tarpines reikšmes, 
todėl ši procedūra būtų neproduktyvi.

Pakeitimas 497
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o 
valstybė narė negali nurodyti tinkamai 
pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, kai tai 
susiję su intervencijomis, kurioms 
netaikomas [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 68 straipsnis, o valstybė 
narė negali nurodyti tinkamai pagrįstų 
priežasčių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Or. sl
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Pagrindimas

Žinoma, 50 % skirtumas yra rimta problema, kurią reikia spręsti. Tačiau, atsižvelgiant į 
didelių metinių svyravimų tikimybę, reikėtų specialių nuostatų dėl investicijų.

Pakeitimas 498
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos,
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o 
valstybė narė negali nurodyti tinkamai 
pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o 
valstybė narė negali nurodyti tinkamai 
pagrįstų priežasčių, Komisija gali, prieš tai 
informavusi Parlamentą ir Tarybą, priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Or. fr

Pakeitimas 499
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o 
valstybė narė negali nurodyti tinkamai
pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o 
valstybė narė negali nurodyti pagrįstų 
priežasčių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
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tarpinių išmokų mokėjimas. tarpinių išmokų mokėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti užtikrintas tikras lankstumas, kad Komisija galėtų atsižvelgti į valstybių narių 
pagrindimus. Pvz., sudėtingos oro sąlygas yra priežastys, į kurias visuomet turėtų būti 
atsižvelgiama.

Pakeitimas 500
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Mano nuomone, joks sustabdymas negali būti taikomas, jei nėra planuoto produkto, nes toks 
išankstinis planavimas yra būtinai grindžiamas išankstiniais vertinimais. Jei būtų taikomas 
sustabdymas, jis dar labiau sumažintų galimybes įvykdyti būsimus tikslus ir tarpines reikšmes, 
todėl ši procedūra būtų neproduktyvi.

Pakeitimas 501
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 

Išbraukta.
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sustabdymo lygio.

Or. sl

Pagrindimas

Taisyklės dėl mokėjimų sustabdymo lygio turėtų būti nustatytos šiame reglamente. Todėl šią 
pastraipą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 502
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma panaikinti su daugiamete rezultatų stebėsena susijusius finansinius 
padarinius, vis dėlto nepanaikinant šios rezultatų stebėsenos, nes ji turi būti diegiama 
laipsniškai, kadangi rezultatyvumo sistemos išplėtimas įtraukiant pirmąjį ramstį yra svarbus 
etapas, kurio metu turi pavykti vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu užtikrinti geresnį 
BŽŪP valdymą.

Pakeitimas 503
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.

Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną

1.

Jei vėluojama siekti nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
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tikslų, kurių įgyvendinimo stebėsena 
vykdoma pagal Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
115 ir 116 straipsnį, arba jų siekiama 
nepakankamai, Komisija gali paprašyti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi 
būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų 
planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos 
rodikliai ir kuris nustatomas 
konsultuojantis su Komisija.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
atitinkamoms išlaidoms, susijusioms su 
intervencinėmis priemonėmis, kurioms 
turėjo būti taikomas tas veiksmų planas. 
Komisija kompensuoja sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, jei atlikus 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje 
nurodytą veiklos rezultatų peržiūrą matyti 
pakankama pažanga siekiant tikslų. Jei 
situacija neištaisoma iki nacionalinio 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
pabaigos, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktą, kuriuo visam laikui 
sumažinama atitinkamai valstybei narei 
skirta suma, kurios mokėjimas 
sustabdytas.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
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taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų 
kompensavimo arba sumažinimo, 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną, sąlygą.

3.

1 ir 2 dalyse numatyti įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, 
Komisija atitinkamą valstybę narę 
informuoja apie savo ketinimą ir paprašo 
per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo 
atsakymą.

Or. pt

Pakeitimas 504
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.

Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną

1.

Jei vėluojama siekti nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
tikslų, kurių įgyvendinimo stebėsena 
vykdoma pagal Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
115 ir 116 straipsnį, arba jų siekiama 
nepakankamai, Komisija gali paprašyti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi 
būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų 
planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos 
rodikliai ir kuris nustatomas 
konsultuojantis su Komisija.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
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kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
atitinkamoms išlaidoms, susijusioms su 
intervencinėmis priemonėmis, kurioms 
turėjo būti taikomas tas veiksmų planas. 
Komisija kompensuoja sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, jei atlikus 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje 
nurodytą veiklos rezultatų peržiūrą matyti 
pakankama pažanga siekiant tikslų. Jei 
situacija neištaisoma iki nacionalinio 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
pabaigos, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktą, kuriuo visam laikui 
sumažinama atitinkamai valstybei narei 
skirta suma, kurios mokėjimas 
sustabdytas.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų 
kompensavimo arba sumažinimo, 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną, sąlygą.

3.

1 ir 2 dalyse numatyti įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.
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Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, 
Komisija atitinkamą valstybę narę 
informuoja apie savo ketinimą ir paprašo 
per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo 
atsakymą.

Or. pl

Pakeitimas 505
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.

Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną

1.

Jei vėluojama siekti nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
tikslų, kurių įgyvendinimo stebėsena 
vykdoma pagal Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
115 ir 116 straipsnį, arba jų siekiama 
nepakankamai, Komisija gali paprašyti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi 
būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų 
planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos 
rodikliai ir kuris nustatomas 
konsultuojantis su Komisija.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
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akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
atitinkamoms išlaidoms, susijusioms su 
intervencinėmis priemonėmis, kurioms 
turėjo būti taikomas tas veiksmų planas. 
Komisija kompensuoja sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, jei atlikus 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje 
nurodytą veiklos rezultatų peržiūrą matyti 
pakankama pažanga siekiant tikslų. Jei 
situacija neištaisoma iki nacionalinio 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
pabaigos, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktą, kuriuo visam laikui 
sumažinama atitinkamai valstybei narei 
skirta suma, kurios mokėjimas 
sustabdytas.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų 
kompensavimo arba sumažinimo, 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną, sąlygą.

3.

1 ir 2 dalyse numatyti įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, 
Komisija atitinkamą valstybę narę 
informuoja apie savo ketinimą ir paprašo 
per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo 
atsakymą.

Or. pl
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Pagrindimas

37,38 ir 39 straipsnius reikėtų išbraukti, atsižvelgiant į jų valstybėms narėms sukeliamas 
finansines pasekmes, atsirandančias dėl Europos Komisijos vienašališkai priimtų sprendimų 
sustabdyti išmokas, nenumatant jokios galimybės susitarti dėl tokios padėties su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Pakeitimas 506
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.

Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos
rezultatų stebėseną

1.

Jei vėluojama siekti nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
tikslų, kurių įgyvendinimo stebėsena 
vykdoma pagal Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
115 ir 116 straipsnį, arba jų siekiama 
nepakankamai, Komisija gali paprašyti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi 
būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų 
planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos 
rodikliai ir kuris nustatomas 
konsultuojantis su Komisija.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2.

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
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nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
atitinkamoms išlaidoms, susijusioms su 
intervencinėmis priemonėmis, kurioms 
turėjo būti taikomas tas veiksmų planas. 
Komisija kompensuoja sumas, kurių 
mokėjimas buvo sustabdytas, jei atlikus 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 121 straipsnyje 
nurodytą veiklos rezultatų peržiūrą matyti 
pakankama pažanga siekiant tikslų. Jei 
situacija neištaisoma iki nacionalinio 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
pabaigos, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktą, kuriuo visam laikui 
sumažinama atitinkamai valstybei narei 
skirta suma, kurios mokėjimas 
sustabdytas.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų 
kompensavimo arba sumažinimo, 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną, sąlygą.

3.

1 ir 2 dalyse numatyti įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos patariamosios procedūros.

Prieš priimdama tuos įgyvendinimo aktus, 
Komisija atitinkamą valstybę narę 
informuoja apie savo ketinimą ir paprašo 
per tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis kaip 30 dienų, pateikti savo 
atsakymą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlau išbraukti šį straipsnį. Mano nuomone, joks sustabdymas negali būti taikomas, jei nėra 
planuoto produkto, nes toks išankstinis planavimas yra būtinai grindžiamas išankstiniais 
vertinimais. Jei būtų taikomas sustabdymas, jis dar labiau sumažintų galimybes įvykdyti 
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būsimus tikslus ir tarpines reikšmes, todėl ši procedūra būtų neproduktyvi. Iš esmės nesutinku 
dėl sustabdymų pagal veiklos efektyvumo stebėjimą.

Pakeitimas 507
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei vėluojama siekti 
nacionaliniame BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų tikslų, kurių įgyvendinimo 
stebėsena vykdoma pagal Reglamento 
(ES) .../... [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 115 ir 116 straipsnį, 
arba jų siekiama nepakankamai, Komisija 
gali paprašyti, kad atitinkama valstybė 
narė imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų 
pagal veiksmų planą, kuriame nustatyti 
aiškūs pažangos rodikliai ir kuris 
nustatomas konsultuojantis su Komisija.

Išbraukta.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

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 įdiegti daugiametį rezultatyvumo tikrinimą, kuris (datos ir turinio 
atžvilgiu) būtų atsietas nuo metinio patvirtinimo. 

Pakeitimas 508
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
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39 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei vėluojama siekti nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų tikslų, kurių 
įgyvendinimo stebėsena vykdoma pagal 
Reglamento (ES) .../... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 115 ir 116 
straipsnį, arba jų siekiama nepakankamai, 
Komisija gali paprašyti, kad atitinkama 
valstybė narė imtųsi būtinų taisomųjų 
veiksmų pagal veiksmų planą, kuriame 
nustatyti aiškūs pažangos rodikliai ir kuris 
nustatomas konsultuojantis su Komisija.

Jei pagal Reglamento (ES) .../... [BŽŪP 
strateginių planų reglamentas] 121 
straipsnio 9 dalyje nurodytus rezultatų 
rodiklius vėluojama siekti nacionaliniame 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų tikslų, 
kurių įgyvendinimo stebėsena vykdoma 
pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento 
dėl BŽŪP strateginių planų] 115 ir 116 
straipsnį, arba jų siekiama nepakankamai ir 
valstybė narė negali pateikti deramai 
pagrįstų priežasčių, Komisija gali 
paprašyti, kad atitinkama valstybė narė 
pateiktų ir įgyvendintų veiksmų planą,
kuris nustatomas konsultuojantis su 
Komisija. Veiksmų plane aprašomi būtini 
taisomieji veiksmai ir numatytas 
laikotarpis jam įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 509
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės dėl 
veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Po konsultacijų ir suteikusi susijusiai 
valstybei narei galimybę atsakyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės dėl
veiksmų planų elementų, visų pirma 
įtraukiant pažangos rodiklių apibrėžtį, ir 
tų planų sudarymo tvarkos. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 510
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Nustatomos šios taisyklės dėl veiksmų 
planų elementų ir tų planų sudarymo 
tvarkos [turi patikslinti Komisija].

Or. sl

Pagrindimas

Taisyklės dėl veiksmų planų turėtų būti įtrauktos į pagrindinį aktą, o ne nustatomos 
įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 511
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano priemonės 
yra visiškai priešingos tam, ko reikia
padėčiai ištaisyti, Komisija nedelsdama 
pradeda technines diskusijas su susijusia 
tos valstybės narės institucija, kad rastų 
bendrą sprendimą, kaip sklandžiai 
ištaisyti padėtį. Jei per 6 mėnesius 
sprendimo rasti nepavyksta, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Or. en
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Pagrindimas

Mano nuomone, joks sustabdymas negali būti taikomas, jei nėra planuoto produkto, nes toks 
išankstinis planavimas yra būtinai grindžiamas išankstiniais vertinimais. Jei būtų taikomas 
sustabdymas, jis dar labiau sumažintų galimybes įvykdyti būsimus tikslus ir tarpines reikšmes, 
todėl ši procedūra būtų neproduktyvi. Iš esmės nesutinku dėl sustabdymų pagal veiklos 
efektyvumo stebėjimą.

Pakeitimas 512
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei valstybės narės pateikto 
veiksmų plano akivaizdžiai nepakanka 
padėčiai ištaisyti, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas. Prieš 
pradėdama sustabdymo procedūrą, 
Komisija atsižvelgs į veiksmų planui 
įvykdyti nurodytą laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 513
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
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nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas. Veiksmų planų 
pakankamumo kriterijai yra šie: [turi 
patikslinti Komisija].

Or. sl

Pagrindimas

Veiksmų planų pakankamumo kriterijai turėtų būti įtraukti į pagrindinį aktą.

Pakeitimas 514
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali, prieš tai informavusi 
Parlamentą ir Tarybą, priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Or. fr

Pakeitimas 515
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 

Jei valstybės narės nepateikia arba be jokio 
pagrindo neįgyvendina 1 dalyje nurodyto 
veiksmų plano arba jei to veiksmų plano
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
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kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Or. en

Pakeitimas 516
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų 
kompensavimo arba sumažinimo, 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną, sąlygą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Mano nuomone, joks sustabdymas negali būti taikomas, jei nėra planuoto produkto, nes toks 
išankstinis planavimas yra būtinai grindžiamas išankstiniais vertinimais. Jei būtų taikomas 
sustabdymas, jis dar labiau sumažintų galimybes įvykdyti būsimus tikslus ir tarpines reikšmes, 
todėl ši procedūra būtų neproduktyvi. Iš esmės nesutinku dėl sustabdymų pagal veiklos 
efektyvumo stebėjimą.

Pakeitimas 517
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 

Išbraukta.
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sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų 
kompensavimo arba sumažinimo, 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną, sąlygą.

Or. sl

Pagrindimas

Išmokų mokėjimo sustabdymo lygio ir trukmės kriterijai turėtų būti įtraukti į pagrindinį aktą. 
Todėl šią pastraipą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 518
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40 Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į valdymo sistemų trūkumus

40 Išmokų mokėjimo sustabdymas 
atsižvelgiant į mokėjimo agentūrų 
trūkumus

Or. en

Pagrindimas

Norėčiau palikti dabartinę aprėptį. Sustabdant išmokas reikėtų atsižvelgti tik į mokėjimo 
agentūrų problemas.

Pakeitimas 519
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išmokų mokėjimo sustabdymas
atsižvelgiant į valdymo sistemų trūkumus

Išmokų mokėjimo stebėsena atsižvelgiant į 
valdymo sistemų trūkumus

Or. fr
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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 520
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei nustatoma didelių valdymo 
sistemų veikimo trūkumų, Komisija gali 
paprašyti, kad atitinkama valstybė narė 
imtųsi būtinų taisomųjų veiksmų pagal 
veiksmų planą, kuriame nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai ir kuris nustatomas 
konsultuojantis su Komisija.

Išbraukta.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi siūlomoms procedūroms trūksta skaidrumo ir aiškių taisyklių, 1 dalį reikėtų 
išbraukti.

Pakeitimas 521
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Jei nustatoma didelių valdymo sistemų 
veikimo trūkumų, Komisija gali paprašyti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi 
būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų 
planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos 
rodikliai ir kuris nustatomas 
konsultuojantis su Komisija.

Komisija remiasi Žemės ūkio fondų 
komitetu, siekdama užtikrinti valstybių 
narių keitimąsi gerąja patirtimi valdymo 
sistemų veikimo klausimais. Šių mainų 
metu atsižvelgiama į pagal 8 straipsnio 3 
dalies c punkto ii papunktį mokėjimo 
agentūrų teikiamose metinėse ataskaitose 
bei pagal 11 straipsnio 1 dalies b punktą 
tvirtinančiosios įstaigos teikiamoje 
nuomonėje išdėstytus duomenis.

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 522
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

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.
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Pakeitimas 523
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Jei nustatoma didelių valdymo sistemų 
veikimo trūkumų, Komisija gali paprašyti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi 
būtinų taisomųjų veiksmų pagal veiksmų 
planą, kuriame nustatyti aiškūs pažangos 
rodikliai ir kuris nustatomas 
konsultuojantis su Komisija. Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
nustatomos išsamesnės taisyklės dėl 
veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

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 524
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 

Jei valstybė narė nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali, prieš tai informavusi 
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kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Parlamentą ir Tarybą, priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Or. fr

Pakeitimas 525
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Jei valstybės narės nepateikia arba be jokio 
pagrindo neįgyvendina 1 dalyje nurodyto 
veiksmų plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Or. en

Pakeitimas 526
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
mokėjimas.

Jei valstybė narė nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano priemonės 
yra akivaizdžiai priešingos toms, kurių 
reikia padėčiai ištaisyti, Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
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mokėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „akivaizdžiai nepakanka“ yra dviprasmiška. Primygtinai patarčiau formuluotę 
pakeisti, nes liktų daug neaiškumo ir galimybių subjektyviai vertinti nuostatą.

Pakeitimas 527
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
valstybės narės patirtoms atitinkamoms 
išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti 
trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris 
nustatomas pirmoje pastraipoje 
nurodytais įgyvendinimo aktais ir kuris 
neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo 
sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali 
priimti įgyvenimo aktus, kuriais tas 
laikotarpis pratęsiamas papildomais 
laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 
12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas 
buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 
53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo 
aktus.

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
valstybės narės patirtoms atitinkamoms 
išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti 
dideli trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris 
neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo 
sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali 
priimti įgyvenimo aktus, kuriais tas 
laikotarpis pratęsiamas papildomais 
laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 
12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas 
buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 
53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo 
aktus.

Or. sl

Pagrindimas

Žodis „dideli“ turėtų būti pakartotas, kad būtų aišku, jog toks sustabdymas gali būti taikomas 
tik tuo atveju, jei esama didelių trūkumų. Komisija taip pat neturi įgaliojimų nustatyti 
sustabdymo laikotarpį, kaip nurodyta 1 dalyje. 1 dalyje numatyti įgaliojimai apsiriboja 
veiksmų plano rengimo elementais ir tvarka. Todėl nuoroda į 1 dalį turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 528
Norbert Erdős
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Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame straipsnyje numatyti 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Išbraukta.

Prieš priimdama 2 dalyje nurodytus 
įgyvendinimo aktus Komisija atitinkamą 
valstybę narę informuoja apie savo 
ketinimą ir paprašo per tam tikrą 
laikotarpį, kuris negali būti trumpesnis 
kaip 30 dienų, pateikti savo atsakymą.

Įgyvendinimo aktuose, kuriais nustatomos 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
mėnesinės išmokos arba 30 straipsnyje 
nurodytos tarpinės išmokos, atsižvelgiama 
į pagal šios dalies pirmą pastraipą 
priimtus įgyvendinimo aktus.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi siūlomoms procedūroms trūksta skaidrumo ir aiškių taisyklių, 3 dalį reikėtų 
išbraukti.

Pakeitimas 529
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad išmokos 
pagal 63 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
intervencines ir kitas priemones būtų 
išmokamos nuo gruodžio 1 d. iki kitų 
kalendorinių metų birželio 30 d.

Valstybės narės užtikrina, kad išmokos 
pagal 63 straipsnio 2 dalyje nurodytas 
intervencines ir kitas priemones būtų 
išmokamos nuo gruodžio 1 d. iki kitų 
kalendorinių metų gruodžio 30 d.

Or. it
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Pakeitimas 530
Ricardo Serrão Santos, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, Momchil 
Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas ir pagal 
priemones, atitinkamai nurodytas 
Reglamento (ES) Nr. 228/2013 IV 
skyriuje ir Reglamento (ES) 229/2013 IV 
skyriuje;

Or. en

Pakeitimas 531
Elsi Katainen, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 75 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi abi pagal ramstį numatytos intervencinės priemonės įtrauktos į tą patį BŽŪP planą, 
išankstinių mokėjimų, susijusių su tiesioginėmis išmokomis ir išmokomis kaimo plėtrai, 
tvarkaraščių ir procentinių dalių suderinimas būtų naudingas siekiant supaprastinimo.

Pakeitimas 532
Laurenţiu Rebega
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 50 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 75 % 
pagal tiesioginių išmokų intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas;

Or. ro

Pakeitimas 533
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) anksčiau nei gruodžio 1 d., bet ne 
anksčiau nei spalio 16 d. išmokėti iki 
50 % pagal tiesioginių išmokų 
intervencines priemones teikiamos 
paramos neviršijančias išankstines 
išmokas;

a) anksčiau nei gruodžio 30 d.
išmokėti iki 50 % pagal tiesioginių išmokų 
intervencines priemones teikiamos 
paramos neviršijančias išankstines 
išmokas;

Or. it

Pakeitimas 534
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) anksčiau nei gruodžio 1 d. išmokėti 
iki 75 % pagal 63 straipsnio 2 dalyje 
nurodytas kaimo plėtros intervencines 
priemones teikiamos paramos 
neviršijančias išankstines išmokas.

b) anksčiau nei gruodžio 30 d.
išmokėti iki 75 % pagal 63 straipsnio 
2 dalyje nurodytas kaimo plėtros 
intervencines priemones teikiamos 
paramos neviršijančias išankstines 
išmokas.
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Or. it

Pakeitimas 535
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali nuspręsti 
išmokėti iki 50 % pagal Reglamento (ES) 
…/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 68 ir 71 straipsniuose nurodytas 
intervencines priemones teikiamos 
paramos neviršijančias išankstines 
išmokas.

3. Valstybės narės gali išmokėti:
a) išankstines išmokas pagal 
intervencines priemones, numatytas 
Reglamento (ES) …/... [Reglamento dėl 
BŽŪP strateginių planų] 43, 49, 52, 55, 
57, 60 straipsniuose;
b) iki 50 % pagal Reglamento (ES) 
…/... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 68 ir 71 straipsniuose nurodytas 
intervencines priemones teikiamos 
paramos neviršijančias išankstines 
išmokas.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pasiūlyti atkurti pradinę padėtį, nes iš tikrųjų bendruoju BRO 
grindžiamoms sektorių programoms šiuo metu gali būti skiriamos išankstinės išmokos, 
galinčios viršyti 50 proc.

Pakeitimas 536
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
intervencinių ir kitų priemonių, pagal 
kurias valstybės narės gali mokėti 
išankstines išmokas.

4. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
intervencinių ir kitų priemonių, pagal 
kurias ekstremaliosios padėties atveju 
valstybės narės gali mokėti didesnes
išankstines išmokas.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal 2 dalį išankstines išmokas moka valstybės narės, šiame straipsnyje Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai ekstremaliosios padėties atveju leisti didesnes išankstines 
išmokas.

Pakeitimas 537
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekstremaliosios padėties atvejais Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sprendžiamos konkrečios su šio straipsnio 
taikymu susijusios problemos. Tokiais 
įgyvendinimo aktais gali būti nukrypstama 
nuo 2 dalies, tačiau tik tiek ir tokiu 
laikotarpiu, kiek iš tiesų yra būtina.

Dėl meteorologinių ar rinkos sąlygų 
kilusios krizės atvejais Komisija gali 
priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sprendžiamos konkrečios su šio straipsnio 
taikymu susijusios problemos. Tokiais 
įgyvendinimo aktais gali būti nukrypstama 
nuo 2 dalies, tačiau tik tiek ir tokiu 
laikotarpiu, kiek iš tiesų yra būtina.

Or. en

Pakeitimas 538
Elsi Katainen, Hilde Vautmans, Merja Kyllönen, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekstremaliosios padėties atvejais Komisija 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 
sprendžiamos konkrečios su šio straipsnio 
taikymu susijusios problemos. Tokiais 
įgyvendinimo aktais gali būti nukrypstama 
nuo 2 dalies, tačiau tik tiek ir tokiu 
laikotarpiu, kiek iš tiesų yra būtina.

Ekstremaliosios padėties atvejais Komisija 
gali kuo skubiau priimti įgyvendinimo
aktus, kuriais sprendžiamos konkrečios su 
šio straipsnio taikymu susijusios 
problemos. Tokiais įgyvendinimo aktais 
gali būti nukrypstama nuo 2 dalies, tačiau 
tik tiek ir tokiu laikotarpiu, kiek iš tiesų yra 
būtina.

Or. en
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Pagrindimas

Labai svarbu krizės atveju turėti galimybę veikti kuo skubiau. Kalbant apie pagalbą 
ūkininkams ir jų padėties palengvinimą, valstybės narės ir paramos gavėjai neturėtų susidurti 
su vėlavimu ar netikrumu.

Pakeitimas 539
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) EŽŪGF išlaidų atveju – sumos, 
atitinkančios nuobaudas, taikomas pagal 
taisykles dėl Reglamento (ES) Nr. .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
11 straipsnyje nurodytų sąlygų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti pasilikti 100 proc. sumažintų ar neskirtų išmokų, jei atitinkamas 
biudžetas investuojamas į aplinkai ir (arba) klimatui naudingas intervencines priemones, 
pvz., ekologines programas arba agrarines su aplinka ir klimatu susijusias priemones. 
Sistema, kurioje valstybėms narėms lieka tik iki 20 proc. susigrąžinto biudžeto, veikia tik 
BŽŪP klimato ir kaitos tikslų sąskaita.

Pakeitimas 540
Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) EŽŪGF išlaidų atveju – sumos, 
atitinkančios nuobaudas, taikomas pagal 
taisykles dėl Reglamento (ES) Nr. .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
11 straipsnyje nurodytų sąlygų;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 541
Jean Arthuis

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos sumos 
sumokamos į Sąjungos biudžetą ir 
pakartotinio panaudojimo atveju skiriamos 
išimtinai EŽŪGF ar EŽŪFKP išlaidoms 
finansuoti.

2. 1 dalyje nurodytos sumos 
sumokamos į Sąjungos biudžetą ir 
pakartotinio panaudojimo atveju 
atitinkamai skiriamos išimtinai EŽŪGF ar 
EŽŪFKP išlaidoms finansuoti ir 
daugiausia skiriamos pagal EŽŪGF 
sukurtam žemės ūkio sektoriaus rezervui 
padengti pagal 14 straipsnyje nustatytas 
ribines vertes.

Or. en

Pakeitimas 542
Peter Jahr, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos sumos 
sumokamos į Sąjungos biudžetą ir 
pakartotinio panaudojimo atveju 
skiriamos išimtinai EŽŪGF ar EŽŪFKP 
išlaidoms finansuoti.

2. 1 dalyje nurodytos sumos 
sumokamos į Sąjungos biudžetą ir 
atitinkamai skiriamos išimtinai EŽŪGF ar 
EŽŪFKP išlaidoms finansuoti, ir 
daugiausia skiriamos pagal EŽŪGF
sukurtam žemės ūkio sektoriaus rezervui 
padengti pagal 14 straipsnyje nustatytas 
ribines vertes.

Or. en

Pakeitimas 543
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
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43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos sumos 
sumokamos į Sąjungos biudžetą ir 
pakartotinio panaudojimo atveju 
skiriamos išimtinai EŽŪGF ar EŽŪFKP 
išlaidoms finansuoti.

2. 1 dalyje nurodytos sumos 
sumokamos į Sąjungos biudžetą ir 
atitinkamai skiriamos išimtinai EŽŪGF ar 
EŽŪFKP išlaidoms finansuoti, ir 
daugiausia skiriamos pagal EŽŪGF 
sukurtam žemės ūkio sektoriaus rezervui 
padengti pagal 14 straipsnyje nustatytas 
ribines vertes.

Or. en

Pakeitimas 544
Norbert Erdős, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.

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 nurodytas priemones gali 
sudaryti:

a) metinės darbo programos arba kitos 
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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.

Pirmoje 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 545
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos sumos 
sumokamos į Sąjungos biudžetą ir 

2. 1 dalyje nurodytos sumos 
sumokamos į Sąjungos biudžetą, skiriamos 
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pakartotinio panaudojimo atveju
skiriamos išimtinai EŽŪGF ar EŽŪFKP 
išlaidoms finansuoti.

išimtinai EŽŪGF ar EŽŪFKP išlaidoms 
finansuoti ir pirmenybės tvarka 
pervedamos į pagal EŽŪGF įsteigtą žemės 
ūkio sektoriaus rezervą, neviršijant 14 
straipsnyje nustatytų apribojimų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pažymėti, kad skiriamos pajamos naudojamos išimtinai BŽŪP 
išlaidoms finansuoti ir pirmenybės tvarka pervedamos į žemės ūkio sektoriaus rezervą, 
neviršijant 14 straipsnyje nustatytų apribojimų.

Pakeitimas 546
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo 
informacijos platinimo tikslas yra visų 
pirma padėti paaiškinti, įgyvendinti ir 
plėtoti BŽŪP ir didinti visuomenės 
informuotumą apie jos turinį ir tikslus, ir
atkurti vartotojų pasitikėjimą po krizių. Jis 
turi per informavimo kampanijas teikti 
informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo 
ekonominės veiklos vykdytojams, 
propaguoti europietišką žemės ūkio 
modelį, didinti suinteresuotųjų subjektų ir 
plačiosios visuomenės informuotumą apie 
dabartinius žemės ūkio ir maisto produktų 
gamybos iššūkius vykdant agroekologinį 
perėjimą prie tvarių maisto produktų 
sistemų ir padėti piliečiams tai suprasti. 
Nuosekli, objektyvi ir išsami informacija 
turi būti teikiama Sąjungoje ir už jos ribų, 
parengiant tam skirtą komunikacijos 
planą, kuris apimtų visuomenei teikiamą 
informaciją ir visuomenės dalyvavimą.

Or. pt
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Pakeitimas 547
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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, įskaitant jos 
poveikį klimatui, aplinkai ir vystymusi 
Sąjungos viduje ir už jos ribų. Juo 
siekiama informuoti piliečius apie 
iškilusias problemas, įskaitant krizes,
rengiant nešališkas, įrodymais pagrįstas ir 
objektyvas informavimo kampanijas, teikti 
informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo 
regionuose veikiantiems subjektams, 
propaguoti perėjimą prie tvaraus ES
žemės ūkio modelio ir padėti piliečiams jį 
suprasti.

Or. en

Pagrindimas

Informavimo kampanijos turėtų apimti BŽŪP politikos poveikį klimatui, aplinkai ir 
vystymuisi, siekiant geriau informuoti vartotojus, ūkininkus ir kitus subjektus apie ES žemės 
ūkio politikos išorinį poveikį, taip pat jos indėlį į tokius pasaulinius iššūkius, kaip klimato 
kaita. Neturėtų būti skiriama ES lėšų galimai šališkoms, nepagrįstoms ir nerecenzuojamoms 
BŽŪP viešinimo priemonėms.

Pakeitimas 548
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo 
informacijos teikimo tikslas yra visų pirma 
padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti 
BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą 

Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo 
informacijos teikimo tikslas yra visų pirma
padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti 
BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą 
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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.

apie jos turinį ir tikslus, rengiant 
informavimo kampanijas atkurti vartotojų 
pasitikėjimą po krizių, teikti informaciją 
ūkininkams ir kitiems kaimo regionuose 
veikiantiems subjektams, didinti 
suinteresuotųjų grupių ir apskritai 
visuomenės informuotumą apie 
dabartinius su žemės ūkiu ir maistu 
susijusius uždavinius, atsižvelgiant į 
ekologiniu ūkininkavimu grindžiamą 
perėjimą prie tvarių maisto sistemų, ir 
padėti piliečiams jį suprasti.

Or. es

Pakeitimas 549
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

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, ir padėti 
piliečiams jį suprasti, taip pat didinti 
informuotumą apie aplinkos problemas, 
be kita ko, apie gyvūnų gerovę ir būtinybę 
Sąjungoje pereiti prie tvarių maisto 
produktų ir ūkininkavimo sistemų.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu turėti galimybę naudoti šias priemones ne tik BŽŪP remti, bet ir paaiškinti su ja 
susijusias aplinkos problemas.
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Pakeitimas 550
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų
siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir 
išsamią informaciją.

Šiuo tikslu siekiama teikti nuoseklią, 
objektyvią ir išsamią informaciją, 
pasitelkus komunikacijos planą, skirtą 
visuomenės informavimui ir dalyvavimui 
užtikrinti.

Or. es

Pakeitimas 551
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija kas dvejus metus Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą, kaip 
numatyta pagal 7 straipsnį.

Or. sl

Pakeitimas 552
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija kasmet teikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio straipsnio 
įgyvendinimo ataskaitą.

Or. fr
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Pakeitimas 553
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
sąlygomis, kuriomis kompensuojamos 
fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Deleguotieji įgaliojimai turėtų būti kuo mažesni ir neturėtų trukdyti valstybių narių pagal 
pagrindinių reglamentų nuostatas jau nusistatytai tvarkai.

Pakeitimas 554
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
sąlygomis, kuriomis kompensuojamos 
fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas išlaidų 
deklaracijų nuostatoms taikomomis 
sąlygomis, kuriomis kompensuojamos 
fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Or. sl

Pagrindimas

Siūlomas įgaliojimas yra per platus. Jis turėtų būti apribotas, pavyzdžiui, išlaidų 
deklaracijoms taikomomis sąlygomis, antraip patvirtintame BŽŪP strateginiame plane būtų 
galima išvengti bet kokių pagalbos priemonių išlaidų.
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Pakeitimas 555
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
sąlygomis, kuriomis kompensuojamos 
fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas išlaidų 
deklaracijų nuostatoms taikomomis
sąlygomis, kuriomis kompensuojamos 
fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Or. en

Pagrindimas

Šis įgaliojimas pernelyg platus ir turėtų būti apribotas, pvz., išlaidų deklaracijoms 
taikomomis sąlygomis, priešingu atveju taikant šį įgaliojimą būtų galima užkirsti kelią visoms 
pagalbos priemonių išlaidoms patvirtintame BŽŪP strateginiame plane.

Pakeitimas 556
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant Finansinio reglamento 127 
straipsnį, Komisija šio reglamento 11 
straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų 
darbą laiko patikimu, išskyrus tuo atveju, 
jei ji informavo valstybę narę, kad negali 
remtis tvirtinančiosios įstaigos darbu 
atitinkamais finansiniais metais, ir savo 
rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį 
atlikti Komisijos auditus atitinkamoje 
valstybėje narėje.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Vieno audito principas vertintinas palankiai, nes būtina sumažinti patikrinimų sąnaudas, visų 
pirma dėl besidubliuojančių auditų paramos gavėjų patiriamą naštą. Vis dėlto pasiūlymuose 
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dėl reglamento nenustatyta privalomos nuostatos, kad Komisija remiasi patikimu 
tvirtinančiosios įstaigos atliktu auditu (šiuo metu pateikta tik „gali“ nuostata). Todėl 
Horizontaliojo reglamento 46 straipsnio formuluotė turėtų būti pakoreguota pagal 
struktūriniams fondams taikomą taisyklę.

Pakeitimas 557
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant Finansinio reglamento 127 
straipsnį, Komisija šio reglamento 11 
straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų 
darbą laiko patikimu, išskyrus tuo atveju, 
jei ji informavo valstybę narę, kad negali 
remtis tvirtinančiosios įstaigos darbu 
atitinkamais finansiniais metais, ir savo 
rizikos vertinime atsižvelgia į poreikį 
atlikti Komisijos auditus atitinkamoje 
valstybėje narėje.

Taikant Finansinio reglamento 127 
straipsnį, Komisija šio reglamento 11 
straipsnyje nurodytų tvirtinančiųjų įstaigų 
darbą laiko patikimu.

Or. en

Pagrindimas

Finansinio reglamento 127 straipsnyje nurodyta, kad nepriklausomam auditoriui atlikus 
auditą pagal tarptautiniu lygmeniu priimtus standartus, kurie užtikrina pakankamą 
patikinimą, auditas laikomas pagrindu bendram užtikrinimui, jei yra pakankamai įrodymų, 
kad auditorius yra nepriklausomas ir kompetentingas. Tai yra vadinamasis vieno bendro 
audito principas. Nereikia jokių papildomų taisyklių šia tema sektoriaus teisės aktuose.

Pakeitimas 558
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdamos auditą Komisija ir 
tvirtinančiosios įstaigos tinkamai 
atsižvelgia į vieno audito ir 
proporcingumo principus, kiek tai susiję 
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su rizikos Sąjungos biudžetui lygiu. Jos 
vengia nepagrįstai dubliuoti tų pačių 
Komisijai deklaruotų išlaidų auditus, kad 
kuo labiau sumažintų valdymo 
patikrinimų ir auditų išlaidas ir paramos 
gavėjų administracinę naštą. Jeigu 
Komisija padaro išvadą, kad gali remtis 
tvirtinančiosios įstaigos nuomone apie 
programas, pačios Komisijos auditai 
apribojami ir audituojama tik 
tvirtinančiosios įstaigos veikla.

Or. de

Pagrindimas

Vieno audito principas vertintinas palankiai, nes būtina sumažinti patikrinimų sąnaudas, visų 
pirma dėl besidubliuojančių auditų paramos gavėjų patiriamą naštą. Vis dėlto pasiūlymuose 
dėl reglamento nenustatyta privalomos nuostatos, kad Komisija remiasi patikimu 
tvirtinančiosios įstaigos atliktu auditu (šiuo metu pateikta tik „gali“ nuostata). Todėl 
Horizontaliojo reglamento 46 straipsnio formuluotė turėtų būti pakoreguota pagal 
struktūriniams fondams taikomą taisyklę.

Pakeitimas 559
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nedarant poveikio pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus arba SESV 
287 straipsnį valstybių narių atliekamoms 
patikroms ar patikroms, atliekamoms pagal 
SESV 322 straipsnį arba grindžiamoms 
Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) 
Nr. 2185/96, Komisija gali valstybėse 
narėse atlikti patikras vietoje siekdama visų 
pirma patikrinti:

Nedarant poveikio pagal nacionalinius 
įstatymus ir kitus teisės aktus arba SESV 
287 straipsnį valstybių narių atliekamoms 
patikroms ar patikroms, atliekamoms pagal 
SESV 322 straipsnį arba grindžiamoms 
Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 
2185/96, Komisija gali valstybėse narėse 
atlikti patikras vietoje, išskyrus sąlygų 
sistemą, siekdama visų pirma patikrinti:

Or. en

Pagrindimas

Nustatomos sąlygų sistemai taikomos kontrolės procedūros ir taisyklės, įskaitant kontrolės 
išplėtimą iki pat galutinių paramos gavėjų, o tai prieštarauja supaprastinimo idėjai. Šiame 
straipsnyje turėtų būti aiškiai pažymėta, kad su sąlygų sistema tai nesusiję.
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Pakeitimas 560
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar išlaidos, kurioms taikoma 5 
straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, 
kompensuojamos taikant Reglamente 
(ES) .../... [Reglamente dėl BŽŪP 
strateginio plano] nurodytas intervencines 
priemones, atitinka metinėje veiklos 
ataskaitoje nurodytą atitinkamą produktą;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nuosekliai išreiškiamas pranešėjos siekis, kad rezultatų tikrinimas būtų 
daugiametis, todėl reikia panaikinti kasmetinį rezultatų tikrinimą.

Pakeitimas 561
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ar išlaidos, kurioms taikoma 5 
straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, 
kompensuojamos taikant Reglamente (ES) 
.../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginio 
plano] nurodytas intervencines priemones, 
atitinka metinėje veiklos ataskaitoje 
nurodytą atitinkamą produktą;

b) ar išlaidos, kurioms taikoma 5 
straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnis, 
kompensuojamos taikant Reglamente (ES) 
.../... [Reglamente dėl BŽŪP strateginio 
plano] nurodytas intervencines priemones, 
atitinka trimetėje veiklos ataskaitoje 
nurodytą atitinkamą produktą;

Or. en

Pakeitimas 562
Norbert Erdős
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Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ar tvirtinančioji įstaiga savo darbą 
atlieka pagal 11 straipsnį ir šio skyriaus 2 
skirsnio taikymo tikslais;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

47 straipsnio c punktą reikėtų išbraukti, nes pagal jį Komisijai leidžiama vykdyti įvairiausius 
patikrinimus, susijusius su nacionalinių BŽŪP strateginių planų įgyvendinimu. Tai neatitinka 
vieno bendro audito principo ir suteikia neaiškumo.

Pakeitimas 563
Michel Dantin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai nustatoma didelių 
valstybės narės valdymo sistemos 
trūkumų, Komisijos patikrinimo mastas 
gali būti išplėstas įtraukiant patikrinimą, 
ar pateikti reikalingi pagrindžiamieji 
dokumentai, ar jie yra suderinti ir 
kokiomis sąlygomis padarytos ir 
patvirtintos 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 
straipsnyje nurodytos išlaidos 
atitinkančios veiksmus, numatytus 
Reglamente (ES) .../... [Reglamentas dėl 
BŽŪP strateginių planų].

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pažymėti, kad tais atvejais, kai nustatoma didelių valstybės narės 
valdymo sistemos trūkumų, Komisija gali patikrinti net ir tai, ar yra pateikti reikalingi 
pagrindžiamieji dokumentai, ar jie yra suderinti ir kokiomis sąlygomis yra padarytos ir 
patvirtintos 5 straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytos išlaidos atitinkančios veiksmus, 
numatytus Reglamente (ES) .../... [Reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų].
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Pakeitimas 564
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visuomet turi galimybę 
pasipriešinti patikrinimui; tokiu atveju 
turi būti įsteigtas taikinimo komitetas. 
Jeigu atliekamas pakartotinis 
patikrinimas arba jeigu vienas iš 
patikrinimų yra akivaizdžiai 
neproporcingas, atitinkama valstybė narė 
gali kreiptis į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą siekdama nutraukti šį 
neteisėtą veiksmą.

Or. fr

Pakeitimas 565
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie nustatytus pažeidimus, 
apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų 
nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas 
valstybės narės nustato BŽŪP 
strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo 
atvejus taip pat apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant 
susigrąžinti su tais pažeidimais ir 
sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai 
išmokėtas sumas, būtų prieinama 
Komisijai.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie nustatytus pažeidimus, 
apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų 
nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas 
valstybės narės nustato BŽŪP 
strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo 
atvejus, taip pat apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant 
susigrąžinti su tais pažeidimais ir 
sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai 
išmokėtas sumas, būtų prieinama Komisijai 
ir valstybių narių piliečiams. Komisija 
surenka šią informaciją ir parengia 
atitinkamas daugiametes ataskaitas, su 
kuriomis gali susipažinti ir visuomenė.
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Or. es

Pakeitimas 566
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie nustatytus pažeidimus, 
apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų 
nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas 
valstybės narės nustato BŽŪP 
strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo 
atvejus taip pat apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant 
susigrąžinti su tais pažeidimais ir 
sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai 
išmokėtas sumas, būtų prieinama 
Komisijai.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie nustatytus pažeidimus, 
apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų 
nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas 
valstybės narės nustato BŽŪP 
strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo 
atvejus taip pat apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant 
susigrąžinti su tais pažeidimais ir 
sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai 
išmokėtas sumas, būtų prieinama 
Komisijai. Komisija šią informaciją 
apibendrina ir parengia daugiametes 
ataskaitas, kurios paskelbiamos viešai ir 
apie jas informuojamas Europos 
Parlamentas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad visuomenė ir Parlamentas nuolat būtų informuojami apie pažeidimus ir 
reikalavimų nesilaikymo atvejus.

Pakeitimas 567
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie nustatytus pažeidimus, 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija apie nustatytus pažeidimus, 
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apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų 
nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas 
valstybės narės nustato BŽŪP 
strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo 
atvejus taip pat apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant 
susigrąžinti su tais pažeidimais ir 
sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai 
išmokėtas sumas, būtų prieinama 
Komisijai.

apibrėžtus Reglamente (ES, Euratomas) 
Nr. 2988/95, ir kitus reikalavimų 
nesilaikymo atvejus, kurių sąlygas 
valstybės narės nustato BŽŪP 
strateginiame plane, įtariamus sukčiavimo 
atvejus taip pat apie veiksmus, kurių buvo 
imtasi pagal šio skyriaus 3 skirsnį siekiant 
susigrąžinti su tais pažeidimais ir 
sukčiavimo atvejais susijusias nepagrįstai 
išmokėtas sumas, būtų prieinama 
Komisijai. Komisija šią informaciją 
apibendrina ir parengia daugiametes 
ataskaitas, informuodama apie jas 
Europos Parlamentą.

Or. en

Pagrindimas

Taip laikomasi skaidrumo principo ir tęsiamas Europos Parlamento priežiūros vaidmuo, kurį 
įgyvendina Biudžeto kontrolės komitetas.

Pakeitimas 568
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas specialiais 
įpareigojimais, kurių turi laikytis 
valstybės narės pagal šį skyrių, ir visų 
pirma taisyklėmis dėl kriterijų, pagal 
kuriuos nustatomi Reglamente (ES, 
Euratomas) Nr. 2988/95 apibrėžto 
pažeidimo atvejai ir kiti reikalavimų 
nesilaikymo atvejai, kurių sąlygas 
valstybės narės nustato BŽŪP 
strateginiame plane, ir apie kuriuos turi 
būti pranešama, ir dėl pateiktinų 
duomenų.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi siekiama mažiau reguliuoti ir išsamiai kontroliuoti atitiktį, manau, kad šiame 
reglamente reikėtų išdėstyti tik kelis pagrindinius pažeidimų ir reikalavimų nesilaikymo 
principus, visa kita reikėtų palikti valstybėms narėms.

Pakeitimas 569
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas specialiais 
įpareigojimais, kurių turi laikytis 
valstybės narės pagal šį skyrių, ir visų 
pirma taisyklėmis dėl kriterijų, pagal 
kuriuos nustatomi Reglamente (ES, 
Euratomas) Nr. 2988/95 apibrėžto 
pažeidimo atvejai ir kiti reikalavimų 
nesilaikymo atvejai, kurių sąlygas 
valstybės narės nustato BŽŪP 
strateginiame plane, ir apie kuriuos turi 
būti pranešama, ir dėl pateiktinų 
duomenų.

1. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas nuostatomis dėl 
duomenų, teiktinų OLAF veiklos tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje vietoj esamų formuluočių, t. y. „specialūs įpareigojimai“, turėtų būti 
išsamiau apibūdintas įgaliojimų suteikimas. Užuot kalbėjus apie deleguotuosius aktus ir 
specialius įpareigojimus, turėtų būti aiškiau išdėstytas įgaliojimų suteikimas. Tai įmanoma, 
jei tai OLAF reikalingos informacijos klausimas. Siekiant užtikrinti subsidiarumo principo 
laikymąsi, pažeidimo apibrėžtį taip pat turėtų nustatyti valstybės narės. Naujajame teisės akte 
turėtų būti pripažinta valstybių narių atskaitomybė naudojant atitinkamas lėšas ir taikant 
sankcijas. Įgaliojimai turi būti griežtai apriboti ir tikslūs.

Pakeitimas 570
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
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51 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais įgyvendinimo aktais apimamas 
pateiktų metinių finansinių ataskaitų 
išsamumas, tikslumas ir teisingumas ir 
nedaromas poveikis vėliau pagal 52 ir 53 
straipsnius priimamų įgyvendinimo aktų 
turiniui.

Tais įgyvendinimo aktais apimamas 
pateiktų metinių finansinių ataskaitų 
išsamumas, tikslumas ir teisingumas ir 
nedaromas poveikis vėliau pagal 53 
straipsnį priimamų įgyvendinimo aktų 
turiniui.

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 nuorodą į straipsnį, kuriame nustatytos metinio rezultatų patvirtinimo taisyklės: 
kadangi patvirtinimo nebėra, ši nuoroda yra nebereikalinga.

Pakeitimas 571
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 1 dalyje nurodyto 
sąskaitų patvirtinimo taisyklės dėl 
priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 
dalies antroje pastraipoje nurodytų 
įgyvendinimo aktų priėmimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir 
valstybių narių keitimąsi informacija bei 
terminus, kurių reikia laikytis.

Komisija priima deleguotuosius aktus, 
kuriais nustatomos 1 dalyje nurodyto 
sąskaitų patvirtinimo taisyklės dėl 
priemonių, kurių turi būti imtasi dėl 1 
dalies antroje pastraipoje nurodytų 
įgyvendinimo aktų priėmimo ir 
įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir 
valstybių narių keitimąsi informacija bei 
terminus, kurių reikia laikytis.

Or. en

Pakeitimas 572
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 573
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 straipsnis Išbraukta.

Metinės rezultatų ataskaitos

1.

Jeigu išlaidos, nurodytos 5 straipsnio 2 
dalyje ir 6 straipsnyje, ir intervencinės 
priemonės, nurodytos Reglamento (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] III antraštinėje dalyje, nėra 
susijusios su atitinkamu produktu, kaip 
nurodyta metinėje rezultatų ataskaitoje, 
iki metų, einančių po atitinkamų 
biudžetinių metų, spalio 15 d. Komisija 
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustatomos sumos, kuriomis mažinamas 
Sąjungos finansavimas. Tais 
įgyvendinimo aktais nedaromas poveikis 
vėliau pagal šio reglamento 53 straipsnį 
priimamų įgyvendinimo aktų turiniui.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

2. Komisija įvertina sumas, mažintinas 
atsižvelgus į deklaruotų metinių išlaidų 
intervencinei priemonei įgyvendinti ir 
sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą 
produktą pagal nacionalinį BŽŪP 
strateginį planą, skirtumą ir į valstybės 
narės pateiktus pagrindimus.
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3. Prieš priimdama 1 dalyje nurodytą 
įgyvendinimo aktą, Komisija suteikia 
galimybę valstybei narei pateikti savo 
pastabas ir pagrįsti visus skirtumus.

4. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
atitinkamos valstybės narės teikiamo 
pagrindimo kriterijų ir išmokų 
sumažinimo taikymo metodikos ir 
kriterijų.

5.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos taisyklės dėl 
priemonių, kurių turi būti imamasi dėl 1 
dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų 
priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant 
Komisijos ir valstybių narių keitimąsi 
informacija bei terminus, kurių reikia
laikytis.

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

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 šį straipsnį, kuriame nustatytos metinio rezultatų patvirtinimo taisyklės: kadangi 
patvirtinimo nebėra, šis straipsnis yra nebereikalingas.

Pakeitimas 574
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

52 Metinės rezultatų ataskaitos 52 Rezultatų ataskaitos

Or. en
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Pagrindimas

Panašiai kaip ir kitų ES fondų atveju, Europos Komisija šiame teisės akto projekte taip pat 
siūlo įpareigoti ES valstybes nares teikti metines ataskaitas, o Komisijai vykdyti metinį veiklos 
rezultatų patvirtinimą. 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 ataskaitas būtų kur kas 
labiau pagrįsta ir taip būtų užtikrintas ataskaitų punktualumas ir patikimumas.

Pakeitimas 575
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu išlaidos, nurodytos 5 straipsnio 2 
dalyje ir 6 straipsnyje, ir intervencinės 
priemonės, nurodytos Reglamento (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] III antraštinėje dalyje, nėra 
susijusios su atitinkamu produktu, kaip 
nurodyta metinėje rezultatų ataskaitoje, iki 
metų, einančių po atitinkamų biudžetinių 
metų, spalio 15 d. Komisija priima
įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos 
sumos, kuriomis mažinamas Sąjungos 
finansavimas. Tais įgyvendinimo aktais 
nedaromas poveikis vėliau pagal šio 
reglamento 53 straipsnį priimamų 
įgyvendinimo aktų turiniui.

Jeigu išlaidos, nurodytos 5 straipsnio 2 
dalyje ir 6 straipsnyje, ir intervencinės 
priemonės, nurodytos Reglamento (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] III antraštinėje dalyje, nėra 
susijusios bent 50 proc. su atitinkamu 
produktu, kaip nurodyta rezultatų 
ataskaitoje, Komisija nedelsdama pradeda 
technines diskusijas su susijusia tos 
valstybės narės institucija, kad rastų 
bendrą sprendimą, kaip sklandžiai 
ištaisyti padėtį. Jei per 6 mėnesius 
nepavyksta rasti sprendimo, iki metų, 
einančių po atitinkamų biudžetinių metų, 
spalio 15 d. Komisija gali priimti
įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos 
sumos, kuriomis mažinamas Sąjungos 
finansavimas. Tais įgyvendinimo aktais 
nedaromas poveikis vėliau pagal šio 
reglamento 53 straipsnį priimamų 
įgyvendinimo aktų turiniui.

Or. en

Pagrindimas

Nėra nustatyta ribinė vertė dėl trūkstamų produktų, todėl tikėtina, kad bus didelių sumažinimų 
atvejų. Tekstą reikia patobulinti arba išbraukti.
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Pakeitimas 576
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu išlaidos, nurodytos 5 straipsnio 2 
dalyje ir 6 straipsnyje, ir intervencinės 
priemonės, nurodytos Reglamento (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] III antraštinėje dalyje, nėra 
susijusios su atitinkamu produktu, kaip 
nurodyta metinėje rezultatų ataskaitoje, iki 
metų, einančių po atitinkamų biudžetinių 
metų, spalio 15 d. Komisija priima 
įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos 
sumos, kuriomis mažinamas Sąjungos 
finansavimas. Tais įgyvendinimo aktais 
nedaromas poveikis vėliau pagal šio 
reglamento 53 straipsnį priimamų 
įgyvendinimo aktų turiniui.

Jeigu išlaidos, nurodytos 5 straipsnio 2 
dalyje ir 6 straipsnyje, ir intervencinės 
priemonės, nurodytos Reglamento (ES) 
.../... [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] III antraštinėje dalyje, nėra 
susijusios su atitinkamu produktu, kaip 
nurodyta 8 straipsnio 3 dalies b punkte 
nurodytoje metinėje rezultatų ataskaitoje, 
iki metų, einančių po atitinkamų 
biudžetinių metų, spalio 15 d. Komisija
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustatomos sumos, kuriomis mažinamas 
Sąjungos finansavimas. Tais įgyvendinimo 
aktais nedaromas poveikis vėliau pagal šio 
reglamento 53 straipsnį priimamų 
įgyvendinimo aktų turiniui.

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 577
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 578
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Prieš pagal 
Reglamento (ES) Nr. 182/20 3 straipsnio 
3 dalį pateikdama įgyvendinimo akto 
projektą Komisija atitinkamą valstybę 
narę informuoja apie savo ketinimą ir 
suteikia tai valstybei narei galimybę per 
tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti 
trumpesnis kaip 30 darbo dienų, pateikti 
savo pastabas.

Or. en

Pakeitimas 579
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Prieš 
pateikdama įgyvendinimo akto projektą, 
Komisija valstybę narę informuoja apie 
savo ketinimą ir suteikia jai galimybę per 
tam tikrą laikotarpį, kuris negali būti 
ilgesnis kaip 30 dienų, pateikti savo 
pastabas.

Or. en
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Pakeitimas 580
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina sumas, 
mažintinas atsižvelgus į deklaruotų metinių 
išlaidų intervencinei priemonei įgyvendinti 
ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą 
produktą pagal nacionalinį BŽŪP strateginį 
planą, skirtumą ir į valstybės narės 
pateiktus pagrindimus.

2. Komisija įvertina sumas, 
mažintinas atsižvelgus į deklaruotų metinių 
išlaidų intervencinei priemonei įgyvendinti 
ir sumos, atitinkančios atitinkamą praneštą 
produktą pagal nacionalinį BŽŪP strateginį 
planą, skirtumą ir į valstybės narės 
pateiktus pagrindimus. Sumažinimas turės 
įtakos tik intervencinės priemonės be 
atitinkamo produkto deklaruotoms 
išlaidoms.

Or. en

Pakeitimas 581
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prieš priimdama 1 dalyje nurodytą 
įgyvendinimo aktą, Komisija suteikia 
galimybę valstybei narei pateikti savo 
pastabas ir pagrįsti visus skirtumus.

3. Prieš priimdama 1 dalyje nurodytą 
įgyvendinimo aktą, Komisija suteikia 
galimybes valstybei narei per 6 mėnesius 
pateikti savo pastabas, pagrįsti visus 
skirtumus ir aptarti su ekspertais 
technines problemas.

Or. en

Pagrindimas

Būtina numatyti terminą patikimoms diskusijoms ir išsamiems susitarimams diskutuojamais 
klausimais.

Pakeitimas 582
Norbert Erdős
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Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
atitinkamos valstybės narės teikiamo 
pagrindimo kriterijų ir išmokų 
sumažinimo taikymo metodikos ir 
kriterijų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Neaiški delegavimo apimtis ir turinys, visa procedūra susijusi su potencialiai neįmanoma 
apskaičiuoti rizika, net jei bendras įgyvendinimo rezultatas bus patenkinamas.

Pakeitimas 583
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
atitinkamos valstybės narės teikiamo 
pagrindimo kriterijų ir išmokų 
sumažinimo taikymo metodikos ir 
kriterijų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 584
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio straipsnio 
įgyvendinimo ataskaitą.

Or. sl

Pagrindimas

Kadangi naujasis BŽŪP įgyvendinimo modelis pagrįstas veiklos rezultatais, dėl kurių gali 
prireikti atlikti finansines pataisas, Parlamentas ir Taryba turėtų būti reguliariai 
informuojami apie tam tikrų nuostatų įgyvendinimą.

Pakeitimas 585
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nustačius metinį rezultatų patvirtinimą ir atitikties procedūrą bus sukurta valstybėms narėms 
sudėtingesnė ir finansiškai rizikingesnė situacija, todėl vietoje mišrios sistemos reikėtų taikyti 
arba atitiktimi grindžiamą, arba rezultatais grindžiamą metodą. 57 straipsnį reikėtų išbraukti 
arba visiškai perrašyti.

Pakeitimas 586
Michel Dantin, Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Visais atvejais, kai dėl pažeidimo arba 
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aplaidumo išmokamos nepagrįstai arba jų 
gavėjai nesilaiko reikalavimų, valstybės 
narės pateikia paramos gavėjui 
reikalavimą jas sugrąžinti per 18 mėnesių 
nuo to laiko, kai mokėjimo agentūra arba 
už lėšų susigrąžinimą atsakinga įstaiga 
patvirtina ir, atitinkamais atvejais, gauna 
tikrinimo ataskaitą ar panašų dokumentą, 
kuriame nurodoma, kad padarytas 
pažeidimas. Atitinkamos sumos 
įregistruojamos mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje reikalavimo grąžinti 
sumas pateikimo metu.

2. Jei lėšos nesugrąžinamos per ketverius 
metus nuo sugrąžinimo reikalavimo datos 
arba, kai susigrąžinimo byla perduota 
nacionaliniam teismui, per aštuonerius 
metus, 50 proc. finansinių 
nesusigrąžinimo pasekmių tenka 
atitinkamai valstybei narei ir 50 proc. –
Sąjungos biudžetui, nepažeidžiant 
reikalavimo, kad valstybė narė turi tęsti 
susigrąžinimo procedūrą pagal 58 
straipsnį.

Jei per susigrąžinimo procedūrą 
galutiniame administraciniame ar 
teisiniame dokumente konstatuojama, kad 
pažeidimas nebuvo padarytas, atitinkama 
valstybė narė pagal pirmą pastraipą 
prisiimtą finansinę naštą deklaruoja kaip 
fondų lėšomis finansuotinas išlaidas.

Vis dėlto, jei dėl su atitinkama valstybe 
nare nesusijusių priežasčių lėšų 
neįmanoma susigrąžinti per pirmoje
pastraipoje nurodytą laikotarpį ir jeigu 
susigrąžintina suma yra didesnė nei 
1 mln. EUR, Komisija valstybės narės 
prašymu gali šį terminą pratęsti ne 
ilgesniam kaip pusė pradinio termino 
laikotarpiui.

3. Dėl tinkamai pagrįstų priežasčių 
valstybės narės gali nuspręsti nesiekti 
susigrąžinti išmokos. Tokį sprendimą jos 
gali priimti tik šiais atvejais:

a) jei jau patirtų ir dar numatomų 
susigrąžinimo sąnaudų suma viršija 
sumą, kuri turi būti susigrąžinta; 
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manoma, kad ši sąlyga yra įvykdyta, jei:

i) atskiros išmokos pagal paramos 
sistemą ar paramos priemonę suma, kuri 
turi būti susigrąžinta iš paramos gavėjo, 
neįskaitant palūkanų neviršija 100 EUR; 
arba

ii) atskiros išmokos pagal paramos 
sistemą ar paramos priemonę suma, kuri 
turi būti susigrąžinta iš paramos gavėjo, 
neįskaitant palūkanų, yra ne mažesnė 
kaip 100 EUR ir ne didesnė kaip 250 EUR 
ir jei atitinkama valstybė narė leidžia 
nesugrąžinti jai įsiskolintos sumos, pagal 
nacionalinę teisę taikydama ribinį dydį, 
kuris yra lygus susigrąžintinai sumai arba 
ją viršija;

b) jei susigrąžinimas yra 
neįmanomas dėl pagal nacionalinę teisę 
nustatyto ir pripažinto skolininko arba už 
pažeidimą teisiškai atsakingų asmenų 
nemokumo.

Jei pirmoje pastraipoje nurodytas 
sprendimas priimamas anksčiau nei 
nesugrąžintai sumai pritaikomos 2 dalyje 
nurodytos taisyklės, lėšų nesusigrąžinimo 
finansinės pasekmės tenka Sąjungos 
biudžetui.

4. Valstybės narės įtraukia sumas, kurias 
jos turi sumokėti pagal šio straipsnio 2 
dalį, į metines finansines ataskaitas, 
siunčiamas Komisijai pagal 8 straipsnio 3 
dalies a punktą. Komisija patikrina, ar tai 
padaryta, ir prireikus atitinkamai 
pakoreguoja 51 straipsnyje nurodytą 
įgyvendinimo aktą.

5. Jei buvo taikoma 53 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta procedūra, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais iš Sąjungos 
biudžeto finansuotinoms sumoms 
neskiriamas finansavimas šiais atvejais:

a) jei valstybė narė nesilaikė 1 dalyje 
nurodytų terminų;

b) jei ji mano, kad pagal 3 dalį 
valstybės narės priimtas sprendimas 
nesiekti susigrąžinti išmokos yra 
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nepagrįstas;

c) jei ji mano, kad pažeidimas 
padarytas ar sumos nesusigrąžintos dėl 
valstybės narės administracinės valdžios 
institucijos ar kitos viešosios įstaigos 
padaryto pažeidimo ar aplaidumo.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
101 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
patariamosios procedūros. Prieš priimant 
šiuos aktus taikoma 3 dalyje apibrėžta 
procedūra.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti bendras ir suderintas taisykles, pagal kurias susigrąžinamos 
dėl pažeidimo ar reikalavimų nepaisymo gavėjo neteisėtai gautos išmokos, kurios buvo 
nustatytos Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 54 straipsnyje. Šio pakeitimo tikslas – bendrojoje 
rinkoje atkurti vienodą požiūrį į ūkininkus ir kitus BŽŪP lėšų gavėjus.

Pakeitimas 587
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a straipsnis

Dėl reikalavimų nesilaikymo susigrąžintos 
lėšos

1. Visų dėl paramos gavėjų padarytų 
pažeidimų ar kitų BŽŪP strateginiame 
plane nurodytų sąlygų nesilaikymo 
nepagrįstai išmokėtų sumų atveju valstybė 
narė pateikia reikalavimą paramos 
gavėjui jas sugrąžinti ir, prireikus, tuo 
tikslu pradeda teisminį procesą.

2. Dėl tinkamai pagrįstų priežasčių 
valstybės narės gali nuspręsti nesiekti 
susigrąžinti išmokos. Tokį sprendimą jos 
gali priimti tik šiais atvejais:
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a) jei jau patirtų ir dar numatomų 
susigrąžinimo sąnaudų suma viršija 
sumą, kuri turi būti susigrąžinta, 
manoma, kad ši sąlyga įvykdyta:

i) jei atskiros išmokos intervencinei 
priemonei suma, kuri turi būti 
susigrąžinta iš paramos gavėjo, 
neįskaitant palūkanų neviršija 100 EUR 
arba

ii) jei atskiros išmokos intervencinei 
priemonei suma, kuri turi būti 
susigrąžinta iš paramos gavėjo, 
neįskaitant palūkanų, yra ne mažesnė 
kaip 100 EUR ir ne didesnė kaip 250 EUR 
ir jei atitinkama valstybė narė pagal 
nacionalinę teisę numatyto sprendimo 
nesusigrąžinti nacionalinių skolų atveju 
taiko ribinį dydį, kuris yra lygus sumai, 
kuri turi būti susigrąžinta, arba didesnis;

b) jei susigrąžinimas neįmanomas dėl 
skolininko arba už pažeidimą teisiškai 
atsakingų asmenų nemokumo, nustatyto 
ir pripažinto pagal nacionalinę teisę.

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamos bendrosios Sąjungos lygmens taisyklės iš dabartinio reglamento (pritaikytos).

Pakeitimas 588
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei Komisija nustato, kad 5 straipsnio 2 
dalyje ir 6 straipsnyje nurodytos patirtos 
išlaidos neatitinka Sąjungos teisės, ji 
priima įgyvendinimo aktus, kuriuose 
nustato atitinkamas sumas, kurioms 
neskiriamas Sąjungos finansavimas.

Jei Komisija nustato, kad 5 straipsnio 2 
dalyje ir 6 straipsnyje nurodytos patirtos 
išlaidos, išskyrus Reglamente (ES) .../... 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] nurodytų tipų veiksmus, neatitinka 
Sąjungos teisės, ji priima įgyvendinimo 
aktus, kuriuose nustato atitinkamas sumas, 
kurioms neskiriamas Sąjungos 
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finansavimas.

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 589
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau dėl intervencinių priemonių rūšių, 
nurodytų Reglamente (ES) .../... 
[Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų], 
kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, sumos, 
kurioms neskiriamas Sąjungos 
finansavimas, taikomos tik tuo atveju, kai 
yra didelių valstybių narių valdymo 
sistemų veikimo trūkumų.

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 590
Bas Belder, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)



AM\1170200LT.docx 157/173 PE630.688v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnio 1 dalies e punkto atžvilgiu 
finansavimo neskyrimo sprendimo atveju 
valstybė narė nereikalauja iš sąžiningų 
paramos gavėjų sugrąžinti išmokėtas 
sumas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti paramos gavėjams teisinį tikrumą, visų pirma veiklos programų atžvilgiu, 
turi būti pagrįstai užtikrinta, kad, jei tai nėra sukčiavimo atvejis, atskirų paramos gavėjų 
atveju skirta BŽŪP parama nebus susigrąžinama.

Pakeitimas 591
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnio 1 dalies e punkto atžvilgiu 
finansavimo neskyrimo sprendimo atveju 
valstybė narė nereikalauja iš sąžiningų 
paramos gavėjų sugrąžinti išmokėtas 
sumas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl ilgai trunkančių audito procedūrų ilgus metus trunkanti baimė, kad gali tekti grąžinti 
paramą, lemia didelį netikrumą ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, kurie dažnai veiklą 
vykdo sąžiningai. Ūkininkams ir gamintojų organizacijoms būtina suteikti pagrįstą 
patikinimą, kad skirta BŽŪP parama nebus susigrąžinta, jei nebuvo sukčiaujama ir jei susijęs 
paramos gavėjęs elgėsi sąžiningai.

Pakeitimas 592
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma pavienių 
paramos gavėjų paramos skyrimo sąlygų, 
nustatytų nacionaliniuose BŽŪP 
strateginiuose planuose ir nacionalinėse 
taisyklėse, nesilaikymo atvejais.

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 593
Michel Dantin, Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma pastraipa netaikoma pavienių 
paramos gavėjų paramos skyrimo sąlygų, 
nustatytų nacionaliniuose BŽŪP 
strateginiuose planuose ir nacionalinėse 
taisyklėse, nesilaikymo atvejais.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo papildomu pakeitimu siekiama rasti vidurio kelią tarp rezultatais grindžiamos metinio 
patikrinimo sistemos ribotumo, daugiamečio tikrinimo, kaip valstybės narės daro pažangą 
siekdamos Sąjungos tikslų, pranašumų ir grįžimo prie dabartinės padėties (tiktai atitikties 
tikrinimo). Kadangi nerealistiška tikėtis, kad būtų galima sujungti šias tris sistemas, siūloma 
išsaugoti tiktai išlaidų atitikties tikrinimą ir daugiametę rezultatų tikrinimo sistemą.

Pakeitimas 594
Elsi Katainen
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Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina sumas, kurios 
nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų sunkumą.

2. Komisija įvertina sumas, kurios 
nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų sunkumą. Finansinės 
pataisos, susijusios su sąlygų sistema, 
grindžiamos apskaičiuotais 
administracinių nuobaudų netaikymo 
trūkumais. Kai tai negali būti nustatyta 
proporcingomis pastangomis, naudojamos 
fiksuotos pataisos.

Or. en

Pagrindimas

Komisija yra sakiusi, kad fiksuota suma yra vienintelis priimtinas metodas finansinėms 
pataisoms apskaičiuoti. Kalbant apie sąlygų sistemą, išlaidas, kurių susidarymas nėra 
siejamas su Sąjungos teisės taikymu, turėtų būti įmanoma apskaičiuoti taip pat, kaip šiuo 
metu yra vertinama finansinės žalos, patiriamos dėl administracinių nuobaudų netaikymo, 
rizika. Sąjungai padaryta finansinė žala turėtų būti nustatoma tikslesniu būdu nei fiksuota 
pataisa.

Pakeitimas 595
Ricardo Serrão Santos, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Maria Gabriela Zoană, 
Daciana Octavia Sârbu, Momchil Nekov, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina sumas, kurios 
nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų sunkumą.

2. Komisija įvertina sumas, kurios 
nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų sunkumą ir 
proporcingumo principą.

Or. en

Pakeitimas 596
Matt Carthy
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Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina sumas, kurios 
nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų sunkumą.

2. Komisija įvertina sumas, kurios 
nebus finansuojamos, atsižvelgdama į 
nustatytų trūkumų sunkumą ir deramai 
atsižvelgdama proporcingumo principą.

Or. en

Pakeitimas 597
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 5 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) pažeidimų, dėl kurių pagal šio 
skyriaus III skirsnį vykdoma 
susigrąžinimo procedūra;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama prie atvejų, kuriais negali būti atsisakyta skirti finansavimą, priskirti 
pažeidimus, kuriems taikoma Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 52 straipsnyje apibrėžta 
susigrąžinimo procedūra.

Pakeitimas 598
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisijai pagal 100 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
finansinių pataisų taikymo kriterijų ir 

Išbraukta.
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metodikos.

Or. en

Pakeitimas 599
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio straipsnio 
įgyvendinimo ataskaitą.

Or. sl

Pagrindimas

Kadangi naujasis BŽŪP įgyvendinimo modelis pagrįstas veiklos rezultatais, dėl kurių gali 
prireikti atlikti finansines pataisas, Parlamentas ir Taryba turėtų būti reguliariai 
informuojami apie tam tikrų nuostatų įgyvendinimą.

Pakeitimas 600
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53a straipsnis

1. Visų dėl pažeidimo arba aplaidumo 
nepagrįstai išmokėtų sumų atveju 
valstybės narės reikalavimą paramos 
gavėjui jas sugrąžinti pateikia per 18 
mėnesių nuo to laiko, kai mokėjimo 
agentūra arba už susigrąžinimą atsakinga 
įstaiga patvirtina ir, atitinkamais atvejais, 
gauna tikrinimo ataskaitą ar panašų 
dokumentą, kuriame nurodyta, kad yra 
padarytas pažeidimas. Atitinkamos sumos 
mokėjimo agentūros skolininkų knygoje 
užregistruojamos tuo pat metu, kaip ir 
susigrąžinimo prašymas.
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2. Jei suma nesusigrąžinama per 
ketverius metus nuo sugrąžinimo 
reikalavimo datos arba per aštuonerius 
metus tais atvejais, kai susigrąžinimo byla 
perduota nacionaliniam teismui, 50 % 
finansinių nesusigrąžinimo pasekmių 
tenka atitinkamai valstybei narei ir 50 % –
Sąjungos biudžetui, nedarant poveikio 
reikalavimui, kad valstybė narė turi tęsti 
susigrąžinimo procedūrą pagal 57 
straipsnį. Jei per susigrąžinimo procedūrą 
galutiniame administraciniame ar 
teisiniame dokumente užregistruojama, 
kad pažeidimas nebuvo padarytas, 
atitinkama valstybė narė pagal pirmą 
pastraipą prisiimtą valstybinę naštą 
deklaruoja kaip fondų lėšomis 
finansuotinas išlaidas. Tačiau, jeigu dėl 
su atitinkama valstybe nare nesusijusių 
priežasčių sumų neįmanoma susigrąžinti 
per pirmoje pastraipoje nurodytą 
laikotarpį ir jeigu susigrąžinta suma 
viršija 1 mln. EUR, Komisija valstybės 
narės prašymu gali šį terminą pratęsti ne 
ilgesniam kaip pusė pradinio termino 
trukmės laikotarpiui.

3. Valstybės narės pagrįstais atvejais gali 
priimti sprendimą nesiekti susigrąžinti 
sumų. Toks sprendimas gali būti priimtas 
tik šiais atvejais:

a) jei bendros turėtos ir numatomos 
išieškojimo išlaidos viršija sumą, kuri turi 
būti išieškota; ši sąlyga laikoma įvykdyta, 
jeigu: i) atskiros išmokos pagal paramos 
sistemą ar paramos priemonę suma, kuri 
turi būti susigrąžinta iš paramos gavėjo, 
neįskaitant palūkanų neviršija 100 EUR, 
arba ii) atskiros išmokos pagal paramos 
sistemą ar paramos priemonę sumą, kuri 
turi būti susigrąžinta iš paramos gavėjo, 
neįskaitant palūkanų sudaro nuo 100 iki 
150 EUR, o atitinkama valstybė narė 
pagal nacionalinę teisę numatyto 
sprendimo nesusigrąžinti nacionalinių 
skolų atveju taiko ribinį dydį, kuris yra 
lygus susigrąžintinai sumai;

b) jei vykdyti susigrąžinimo neįmanoma 
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dėl skolininko arba asmenų, juridiškai 
atsakingų už pagal atitinkamos valstybės 
narės nacionalinę teisę nustatytą ir 
pripažintą pažeidimą, nemokumo.
Jeigu pirmoje pastraipoje minimas 
sprendimas priimamas iki tol, kai 
grąžintinai sumai buvo taikomos 2 dalyje 
nurodytos nuostatos, finansinės 
nesusigrąžinimo pasekmės tenka 
Sąjungos biudžetui.

4. Valstybės narės į metines finansines 
ataskaitas, siunčiamas Komisijai pagal 88 
straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktį, 
įtraukia sumas, kurias jos turi apmokėti 
pagal 2 dalį. Komisija tikrina, ar tai buvo 
padaryta, ir atlieka visus būtinus 
įgyvendinimo akto pakeitimus, nurodytus 
51 straipsnyje.

5. Komisija, jei buvo taikoma 53 
straipsnio 3 dalyje nurodyta procedūra, 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais iš 
Sąjungos biudžeto finansuotinoms 
sumoms neskiriamas finansavimas šiais 
atvejais:

a) jei valstybė narė nesilaikė 1 dalyje 
nurodytų terminų;

b) jei Komisija mano, kad pagal 3 dalį 
valstybės narės priimtas sprendimas 
nesiekti susigrąžinti sumų yra 
nepagrįstas;

c) jei Komisija mano, kad pažeidimas 
padarytas ar sumos nesusigrąžintos dėl 
valstybės narės administracinės valdžios 
institucijos ar kitos viešosios įstaigos 
padaryto pažeidimo ar aplaidumo. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
pritariamosios procedūros.

Or. pl

Pakeitimas 601
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
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53 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

53 a straipsnis

1. Visų dėl pažeidimo arba aplaidumo 
nepagrįstai išmokėtų sumų atveju 
valstybės narės reikalavimą paramos 
gavėjui jas sugrąžinti pateikia per 18 
mėnesių nuo to laiko, kai mokėjimo 
agentūra arba už susigrąžinimą atsakinga 
įstaiga patvirtina ir, atitinkamais atvejais, 
gauna tikrinimo ataskaitą ar panašų 
dokumentą, kuriame nurodyta, kad yra 
padarytas pažeidimas. Atitinkamos sumos 
mokėjimo agentūros skolininkų knygoje 
užregistruojamos tuo pat metu, kaip ir 
susigrąžinimo prašymas.

2. Jei suma nesusigrąžinama per 
ketverius metus nuo sugrąžinimo 
reikalavimo datos arba per aštuonerius 
metus tais atvejais, kai susigrąžinimo byla 
perduota nacionaliniam teismui, 50 % 
finansinių nesusigrąžinimo pasekmių 
tenka atitinkamai valstybei narei ir 50 % –
Sąjungos biudžetui, nedarant poveikio 
reikalavimui, kad valstybė narė turi tęsti 
susigrąžinimo procedūrą pagal 57 
straipsnį. Jei per susigrąžinimo procedūrą 
galutiniame administraciniame ar 
teisiniame dokumente užregistruojama, 
kad pažeidimas nebuvo padarytas, 
atitinkama valstybė narė pagal pirmą 
pastraipą prisiimtą valstybinę naštą 
deklaruoja kaip fondų lėšomis 
finansuotinas išlaidas. Tačiau, jeigu dėl 
su atitinkama valstybe nare nesusijusių 
priežasčių sumų neįmanoma susigrąžinti 
per pirmoje pastraipoje nurodytą 
laikotarpį ir jeigu susigrąžinta suma 
viršija 1 mln. EUR, Komisija valstybės 
narės prašymu gali šį terminą pratęsti ne 
ilgesniam kaip pusė pradinio termino 
trukmės laikotarpiui.

3. Valstybės narės pagrįstais atvejais gali 
priimti sprendimą nesiekti susigrąžinti 
sumų. Toks sprendimas gali būti priimtas 
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tik šiais atvejais:

a) jei bendros turėtos ir numatomos 
išieškojimo išlaidos viršija sumą, kuri turi 
būti išieškota; ši sąlyga laikoma įvykdyta, 
jeigu:

i) atskiros išmokos pagal paramos sistemą 
ar paramos priemonę suma, kuri turi būti 
susigrąžinta iš paramos gavėjo, 
neįskaitant palūkanų neviršija 100 EUR, 
arba

ii) atskiros išmokos pagal paramos 
sistemą ar paramos priemonę sumą, kuri 
turi būti susigrąžinta iš paramos gavėjo, 
neįskaitant palūkanų sudaro nuo 100 iki 
150 EUR, o atitinkama valstybė narė 
pagal nacionalinę teisę numatyto 
sprendimo nesusigrąžinti nacionalinių 
skolų atveju taiko ribinį dydį, kuris yra 
lygus susigrąžintinai sumai;

b) jei vykdyti susigrąžinimo neįmanoma 
dėl skolininko arba asmenų, juridiškai 
atsakingų už pagal atitinkamos valstybės 
narės nacionalinę teisę nustatytą ir 
pripažintą pažeidimą, nemokumo.

Jeigu pirmoje pastraipoje minimas 
sprendimas priimamas iki tol, kai 
grąžintinai sumai buvo taikomos 2 dalyje 
nurodytos nuostatos, finansinės 
nesusigrąžinimo pasekmės tenka 
Sąjungos biudžetui.

4. Valstybės narės į metines finansines 
ataskaitas, siunčiamas Komisijai pagal 88 
straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktį, 
įtraukia sumas, kurias jos turi apmokėti 
pagal 2 dalį. Komisija tikrina, ar tai buvo 
padaryta, ir atlieka visus būtinus 
įgyvendinimo akto pakeitimus, nurodytus 
51 straipsnyje.

5. Komisija, jei buvo taikoma 53 
straipsnio 3 dalyje nurodyta procedūra, 
gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais iš 
Sąjungos biudžeto finansuotinoms 
sumoms neskiriamas finansavimas šiais 
atvejais:

a) jei valstybė narė nesilaikė 1 dalyje 
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nurodytų terminų;

b) jei Komisija mano, kad pagal 3 dalį 
valstybės narės priimtas sprendimas 
nesiekti susigrąžinti sumų yra 
nepagrįstas;

c) jei Komisija mano, kad pažeidimas 
padarytas ar sumos nesusigrąžintos dėl 
valstybės narės administracinės valdžios 
institucijos ar kitos viešosios įstaigos 
padaryto pažeidimo ar aplaidumo. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 101 
straipsnio 2 dalyje nurodytos 
pritariamosios procedūros.

Or. pl

Pakeitimas 602
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos sumokamos mokėjimo 
agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip 
EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos 
buvo faktiškai gautos, pajamas.

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų 
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos, kurias valstybės narės 
apskaičiuoja pasibaigus paramos gavėjui 
nustatytam mokėjimo atlikimo terminui,
sumokamos mokėjimo agentūrai, kuri jas 
apskaitoje nurodo kaip EŽŪGF skirtas to 
mėnesio, kurį sumos buvo faktiškai gautos, 
pajamas. Valstybės narės nustato 
mažiausią sumą, kuri turi būti panaudota 
šiuo etapu, kaip numatyta paramos 
gavėjui skiriamos mažiausios 
kompensacijos atveju, kai taikomas 
finansinės drausmės mechanizmas.

Or. es
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Pagrindimas

Se propone mantener el status quo en la gestión de las deudas de fondos agrícolas, de tal 
manera que el cálculo de los intereses siga siendo el que funcionó hasta ahora en fondos 
agrícolas con una base comunitaria común. Con respecto a las cantidades mínimas que 
deben recuperarse, ya que no hay nada indicado a este respecto, podría entenderse que sería 
obligatorio recuperar cualquier cantidad, sin establecer un mínimo, con el consiguiente 
aumento de la carga administrativa para el organismo pagador. Por lo tanto, es necesario 
mantener la situación actual o establecer que los estados miembros determinarán este 
mínimo, de acuerdo con las disposiciones para el caso de reembolsos mínimos a los 
beneficiarios por disciplina financiera.

Pakeitimas 603
Elsi Katainen

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos sumokamos mokėjimo 
agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip 
EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos 
buvo faktiškai gautos, pajamas.

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų 
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos sumokamos mokėjimo 
agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip 
EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos 
buvo faktiškai gautos, pajamas. Valstybės 
narės gali nuspręsti, kokio dydžio suma 
turi būti viršyta, kad būtų vykdomas 
susigrąžinimas. Ši galimybė yra atskirai 
susijusi su visomis intervencinėmis ir 
kitomis priemonėmis, įskaitant sąlygų 
sistemą, ir gali būti vienoda visų jų 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga vienoda de minimis taisyklė, kuria vadovaudamasi valstybė narė turi vykdyti 
susigrąžinimą. Susigrąžinimo kaina gali viršyti susigrąžintinos sumos dydį. Vienoda galimybė 
turėtų būti susijusi su visomis tiesioginių išmokų intervencinėmis priemonėmis ir kitomis 
priemonėmis, taip pat su sąlygų sistema, kad IT sistemos palengvintų planavimą ir darbą.
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Pakeitimas 604
Jan Huitema, Fredrick Federley

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų 
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos sumokamos mokėjimo 
agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip 
EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos 
buvo faktiškai gautos, pajamas.

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų 
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos sumokamos mokėjimo agentūrai 
ir perskirstomos visų pirma 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama 28 ir 65 straipsniuose nustatytų 
klimato ir aplinkos tikslų, ir vėliau 
intervencinėms priemonėms, kuriomis 
siekiama stiprinti konkurencingumą, kaip 
nustatyta BŽŪP strateginių planų 
reglamento 28a straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 605
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų 
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos sumokamos mokėjimo 
agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip 
EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos 
buvo faktiškai gautos, pajamas.

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų 
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos, kurias valstybės narės 
apskaičiuoja pasibaigus paramos gavėjui 
nustatytam mokėjimo atlikimo terminui,
sumokamos mokėjimo agentūrai, kuri jas 
apskaitoje nurodo kaip EŽŪGF skirtas to 
mėnesio, kurį sumos buvo faktiškai gautos, 
pajamas.

Or. es
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Pakeitimas 606
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų 
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos sumokamos mokėjimo 
agentūrai, kuri jas apskaitoje nurodo kaip 
EŽŪGF skirtas to mėnesio, kurį sumos 
buvo faktiškai gautos, pajamas.

Sumos, kurias valstybės narės susigrąžina 
dėl paramos gavėjų padarytų pažeidimų ar 
kitais BŽŪP strateginiame plane nurodytų 
intervencinių priemonių sąlygų 
nesilaikymo atvejais, ir su jomis susijusios 
palūkanos sumokamos mokėjimo agentūrai
ir perskirstomos intervencinėms 
priemonėmis, kuriomis siekiama klimato 
ir aplinkos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų galėti pasilikti 100 proc. sumažintų ar neskirtų išmokų, jei atitinkamas 
biudžetas investuojamas į ūkininkams bei aplinkai ir (arba) klimatui naudingas intervencines 
priemones, pvz., ekologines programas arba agrarines su aplinka ir klimatu susijusias 
priemones. Sistema, kurioje valstybėms narėms lieka iki 20 proc. susigrąžinto biudžeto, veikia 
tik BŽŪP klimato ir kaitos tikslų bei juos remiančių ūkininkų sąskaita.

Pakeitimas 607
Esther Herranz García, Ramón Luis Valcárcel Siso, Gabriel Mato, Esteban González 
Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis tuo, kas nustatyta ankstesnėje 
dalyje, valstybės narės iš bet kurio būsimo 
paramos gavėjui skirto mokėjimo gali 
išskaičiuoti jo turimą skolą. Tai turi 
padaryti mokėjimo agentūra, kaip įstaiga, 
atsakinga už skolos susigrąžinimą.

Or. es



PE630.688v01-00 170/173 AM\1170200LT.docx

LT

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti status quo žemės ūkio fondų skolos, mokėjimų lankstumo ir bendro 
Bendrijos pagrindo atžvilgiu, būtina užtikrinti, kad mokėjimo agentūros galėtų susigrąžinti 
skolas taikydamos šiuo metu numatytą kompensavimo mechanizmą. Priešingu atveju, 
susigrąžinant ir atliekant paramos pagal BŽŪP mokėjimus, kuriems taikomi griežti terminai, 
gali būti vėlavimų.

Pakeitimas 608
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti mažiausią 
sumą, kuriai turi būti taikoma ankstesnė 
dalis, kaip numatyta paramos gavėjui 
skiriamos mažiausios kompensacijos 
atveju, kai taikomas finansinės drausmės 
mechanizmas.

Or. es

Pakeitimas 609
Philippe Loiseau, Jacques Colombier

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pajamos įskaičiuojamos į Sąjungos 
biudžetą, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 20 % susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl reikalavimų 
nesilaikymo yra atsakingos tos valstybės 
narės administracinės valdžios institucijos 
arba kitos viešosios įstaigos.

Kai pajamos įskaičiuojamos į Sąjungos 
biudžetą, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 50 % susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl reikalavimų 
nesilaikymo yra atsakingos tos valstybės 
narės administracinės valdžios institucijos 
arba kitos viešosios įstaigos. Taip valstybių 
narių mokėjimo agentūrų susigrąžintos 
sumos turi būti pakartotinai 
panaudojamos tiesioginių išmokų forma, 
siekiant padėti įgyvendinti 
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nacionaliniuose strateginiuose planuose 
nustatytus prioritetus, kaip antai pagalbą 
įsikuriantiems jauniems ūkininkams arba 
didžiausių sunkumų patiriantiems 
sektoriams.

Or. fr

Pakeitimas 610
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pajamos įskaičiuojamos į Sąjungos 
biudžetą, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 20 % susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl reikalavimų 
nesilaikymo yra atsakingos tos valstybės 
narės administracinės valdžios institucijos 
arba kitos viešosios įstaigos.

Kai pajamos įskaičiuojamos į Sąjungos 
biudžetą, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 100 % susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl reikalavimų 
nesilaikymo yra atsakingos tos valstybės 
narės administracinės valdžios institucijos 
arba kitos viešosios įstaigos.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomame variante valstybės narės beveik atgrasomos susigrąžinti pinigus iš paramos 
gavėjų, kurie nesilaiko valstybių narių taisyklių, nes valstybės narės turi grąžinti pinigus 
Komisijai. Susigrąžinti pinigai turi likti valstybėms narėms, kurios juos panaudotų kitiems 
tikslams.

Pakeitimas 611
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pajamos įskaičiuojamos į Sąjungos 
biudžetą, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 

Kai pajamos įskaičiuojamos į Sąjungos 
biudžetą, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
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gali pasilikti 20 % susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl reikalavimų 
nesilaikymo yra atsakingos tos valstybės 
narės administracinės valdžios institucijos 
arba kitos viešosios įstaigos.

pasilieka 100 % susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl reikalavimų 
nesilaikymo yra atsakingos tos valstybės 
narės administracinės valdžios institucijos 
arba kitos viešosios įstaigos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paprastumo ir pakankamos veiksmų laisvės mokėjimo agentūroms, siūlau, kad 
valstybėms narėms liktų 100 proc. už pažeidimus susigrąžintos sumos. Turėtų likti bent 50-50 
taisyklė.

Pakeitimas 612
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai pajamos įskaičiuojamos į Sąjungos 
biudžetą, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
gali pasilikti 20 % susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl reikalavimų 
nesilaikymo yra atsakingos tos valstybės 
narės administracinės valdžios institucijos 
arba kitos viešosios įstaigos.

Kai pajamos įskaičiuojamos į Sąjungos 
biudžetą, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą 
sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti 
pasilieka 75 % susigrąžintos sumos, 
išskyrus tuos atvejus, kai dėl reikalavimų 
nesilaikymo yra atsakingos tos valstybės 
narės administracinės valdžios institucijos 
arba kitos viešosios įstaigos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant paprastumo ir pakankamos veiksmų laisvės mokėjimo agentūroms, siūlau, kad 
valstybėms narėms liktų 100 proc. už pažeidimus susigrąžintos sumos. Turėtų likti bent 50-50 
taisyklė.

Pakeitimas 613
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Remiantis šio straipsnio nuostatomis, 
valstybės narės iš visų būsimų mokėjimų, 
kuriuos mokėjimo agentūra turi atlikti 
paramos gavėjui, išskaičiuoja visas 
sumas, kurias sumokėjo nepagrįstai, nes 
paramos gavėjas įvykdė pažeidimų, kurie 
nėra atitaisyti.

Or. es

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad mokėjimai ir su žemės ūkio fondais susiję pažeidimai būtų veiksmingai 
valdomi, mokėjimo agentūroms būtina suteikti galimybę susigrąžinti sumas, atsiradusius dėl 
pažeidimų, išskaičiuojant šias sumas iš bet kurio būsimo paramos gavėjui skirto mokėjimo, 
kaip šiuo metu nustatyta ES teisės aktuose, skirtuose 2014–2020 m. laikotarpiui (Reglamento 
Nr. 908/2014 28 straipsnis).
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