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Pakeitimas 4396
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann, Ulrike Müller, Tom 
Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes. Valstybėse 
narėse, kuriose strateginiai planai 
nustatyti regionų lygmeniu pagal 93 
straipsnio antrą pastraipą, siektinos 
reikšmės gali būti visiškai ar iš dalies 
išskirstytos pagal regionus.

Or. de

Pakeitimas 4397
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines arba prireikus daugiametes
tarpines reikšmes.

Or. en

Pakeitimas 4398
Paolo De Castro
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Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės.

Or. it

Pakeitimas 4399
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 4400
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą plano skirsnį sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes, jei taikoma.
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Or. es

Pagrindimas

Tokia formuluote siekiama paaiškinti, kad tam tikros tarpinės reikšmės arba siektinos 
reikšmės negali būti metinės, ir nurodomi tik tie atvejai, kai tai taikoma, t. y. susiję su 
daugiametėmis intervencinėmis priemonėmis.

Pakeitimas 4401
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 4402
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, prireikus 
išskirstytos į tarpines reikšmes.

Or. en

Pagrindimas

Reikia patikslinti, kad daugumos tarpinių reikšmių nebūtina siekti kasmet.
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Pakeitimas 4403
Sandra Kalniete, Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą planą sudaro apibendrinamoji 
lentelė, kurioje pateikiamos 97 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytos siektinos 
reikšmės, prireikus išskirstytos į metines 
tarpines reikšmes.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad tam tikrų tarpinių reikšmių nebūtina siekti kiekvienais metais, kaip 
antai daugiametės veiklos atveju.

Pakeitimas 4404
Maria Gabriela Zoană, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
tarpines reikšmes.

Or. en

Pagrindimas

The proposed system of performance framework and the approach of annual milestones is 
rather complicated and very demanding. Setting annual milestones could be a way back, not a 
simplification. The current number of proposed result indicators is 38, and with the annual 
values for each of them (until the year 2029) the indicator table will represent almost 400 
figures. In the first years of implementation, there may also be zero values for project 
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measures. In the case of deviations from the implementation of the milestone, the presentation 
of action plans is required which could be a bureaucratic burden. Better option could be to 
return to current practice (target values to be achieved at the end of the programming 
period), or to set the milestone for 2024.

Pakeitimas 4405
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės, išskirstytos į 
metines tarpines reikšmes.

1. 95 straipsnio 1 dalies e punkte 
nurodytą siektinų reikšmių planą sudaro 
apibendrinamoji lentelė, kurioje 
pateikiamos 97 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytos siektinos reikšmės ir dvimetės 
tarpinės reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 4406
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) remiantis preliminariais 
finansiniais asignavimais pagal 
intervencinių priemonių rūšį ir 
intervencines priemones suskirstyti 
valstybių narių asignavimai tiesioginių 
išmokų intervencinėms priemonėms po 
lėšų perkėlimo pagal b ir c punktus; 
nurodomi planuojami gauti produktai, 
vidutinė arba pastovioji vieneto suma ir 
89 straipsnyje nurodytas didžiausias 
pokytis. Kai taikytina, atliekant 
suskirstymą taip pat nurodoma teisių į 
išmokas rezervo suma.

Išbraukta.

Nurodoma sumažinus išmokas numatomų 
gauti lėšų bendra suma.
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Atsižvelgiant į sumažinus išmokas 
numatomų gauti lėšų, nurodytų 15 
straipsnyje ir 81 straipsnio 3 dalyje, 
naudojimą, šie preliminarūs finansiniai 
asignavimai, su jais susiję planuojami 
gauti produktai ir atitinkamos vidutinės 
vieneto sumos arba pastoviosios vieneto 
sumos nustatomi iki išmokų sumažinimo;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią logiką mokėjimų mažinimo poveikis neleistų įvykdyti mokėjimų, todėl rezultatai 
nebūtų pasiekti, o rodikliai ir tarpiniai tikslai būtų prastesni. Tai prieštarautų naujo 
įgyvendinimo modelio orientavimui į rezultatus.

Pakeitimas 4407
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

remiantis preliminariais finansiniais 
asignavimais pagal intervencinių 
priemonių rūšį ir intervencines priemones 
suskirstyti valstybių narių asignavimai 
tiesioginių išmokų intervencinėms 
priemonėms po lėšų perkėlimo pagal b ir c 
punktus; nurodomi planuojami gauti 
produktai, vidutinė arba pastovioji vieneto 
suma ir 89 straipsnyje nurodytas 
didžiausias pokytis. Kai taikytina, atliekant 
suskirstymą taip pat nurodoma teisių į 
išmokas rezervo suma.

remiantis preliminariais finansiniais 
asignavimais pagal intervencinių 
priemonių rūšį ir intervencines priemones 
suskirstyti valstybių narių asignavimai 
tiesioginių išmokų intervencinėms 
priemonėms po lėšų perkėlimo pagal b ir c 
punktus. Kai taikytina, atliekant 
suskirstymą taip pat nurodoma teisių į 
išmokas rezervo suma.

Or. it

Pakeitimas 4408
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos d punkto trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į sumažinus išmokas 
numatomų gauti lėšų, nurodytų 15 
straipsnyje ir 81 straipsnio 3 dalyje, 
naudojimą, šie preliminarūs finansiniai 
asignavimai, su jais susiję planuojami 
gauti produktai ir atitinkamos vidutinės 
vieneto sumos arba pastoviosios vieneto 
sumos nustatomi iki išmokų sumažinimo;

Atsižvelgiant į sumažinus išmokas 
numatomų gauti lėšų, nurodytų 15 
straipsnyje ir 81 straipsnio 3 dalyje, 
naudojimą, šie preliminarūs finansiniai 
asignavimai nustatomi iki išmokų 
sumažinimo;

Or. it

Pakeitimas 4409
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) pagal intervencines priemones 
suskirstyti asignavimai III antraštinės 
dalies III skyriaus VII skirsnyje 
nurodytoms sektorinėms intervencinėms 
priemonėms; nurodomi planuojami gauti 
produktai ir vidutinė vieneto suma;

e) pagal intervencines priemones 
suskirstyti asignavimai III antraštinės 
dalies III skyriaus VII skirsnyje 
nurodytoms sektorinėms intervencinėms 
priemonėms; nurodomi planuojami gauti 
produktai ir vidutinė vieneto suma;

Or. it

Pakeitimas 4410
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pagal intervencinių priemonių rūšį 
ir intervencines priemones suskirstyti 
valstybių narių asignavimai kaimo plėtrai, 
pagal b punktą perkėlus lėšas į tiesiogines 
išmokas ir iš jų; nurodomos bendros 
laikotarpio sumos ir taikytina EŽŪFKP 
įnašo norma pagal intervencinę priemonę 

f) pagal intervencinių priemonių rūšį 
ir intervencines priemones suskirstyti 
valstybių narių asignavimai kaimo plėtrai, 
pagal b punktą perkėlus lėšas į tiesiogines 
išmokas ir iš jų; nurodomos bendros 
laikotarpio sumos ir taikytina EŽŪFKP 
įnašo norma pagal intervencinę priemonę 
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ir, jei taikytina, regiono tipą. Jei 
perkeliamos lėšos iš tiesioginių išmokų, 
nurodoma intervencinė (-s) priemonė (-s) 
arba intervencinės priemonės dalis, 
kurioms finansuoti naudojamos 
perkeliamos lėšos. Be to, šioje lentelėje 
nurodomi kiekvienos intervencinės 
priemonės planuojami gauti produktai ir 
vidutinės arba pastoviosios vieneto sumos, 
taip pat, jei taikytina, atskirai nurodomos 
dotacijoms numatytos sumos ir 
finansinėms priemonėms numatytos 
sumos. Techninės paramos sumos taip pat 
nurodomos;

ir, jei taikytina, regiono tipą. Jei 
perkeliamos lėšos iš tiesioginių išmokų, 
nurodoma intervencinė (-s) priemonė (-s) 
arba intervencinės priemonės dalis, 
kurioms finansuoti naudojamos 
perkeliamos lėšos. Be to, šioje lentelėje, jei 
taikytina, atskirai nurodomos dotacijoms 
numatytos sumos ir finansinėms 
priemonėms numatytos sumos. Techninės 
paramos sumos taip pat nurodomos;

Or. it

Pakeitimas 4411
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodyti elementai nustatomi 
kiekvienais metais.

Šioje dalyje nurodyti elementai nustatomi 
kiekvienais metais. Kai BŽŪP strateginiai 
planai apima regioninius elementus pagal 
šio reglamento 93 straipsnį, šie 
finansiniai duomenys gali būti visiškai ar 
iš dalies pateikti regionų lygmeniu pagal 
regionus sudarytose lentelėse.

Or. de

Pakeitimas 4412
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje dalyje nurodyti elementai nustatomi 
kiekvienais metais.

Šioje dalyje nurodyti elementai nustatomi 
kiekvienais metais arba prireikus 
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daugiamečiu pagrindu.

Or. en

Pakeitimas 4413
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
100 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

100a straipsnis

Regioninės intervencijos programos

Kiekvieną regioninės intervencijos 
programą sudaro bent šie skirsniai:

a) SSGG analizės santrauka;

b) poreikių vertinimo santrauka;

c) intervencijos strategija;

d) intervencinių priemonių, valdomų ir 
įgyvendinamų regioniniu lygmeniu pagal 
nacionalinį strateginį planą, kaip 
nustatyta 99 straipsnyje, veiklos aprašas. 
Konkrečiai kiekvieną intervencinę 
priemonę, nurodytą strategijoje, kaip 
numatyta 95a straipsnio c punkte, sudaro 
šie elementai:

i) intervencijos aprašas;

ii) tinkamumo finansuoti sąlygos;

iii) paramos koeficientas;

iv) paramos vieneto sumos 
apskaičiavimas;

v) finansinis planas;

vi) rezultatų rodikliai;

vii) siektinos reikšmės;

viii) paaiškinimas dėl siektinų reikšmių 
siekimo;

e) daugiametės finansinė programos 
planas;

f) valdymo ir koordinavimo sistemos 
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aprašas.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu nustatomas ir aprašomas regioninės intervencijos programų turinys. Europos 
regionų vaidmuo kuriant, valdant ir įgyvendinant BŽŪP turi būti išlaikytas ir sustiprintas, 
kad politinius sprendimus būtų galima pritaikyti prie konkrečių teritorinių ir sektorių 
ypatumų.

Pakeitimas 4414
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
101 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

101a straipsnis

Socialinis ir ekonominis poveikis vietos 
užimtumui

Atliekant strateginio plano socialinio ir 
ekonominio poveikio vertinimą, reikėtų 
atsižvelgti į darbo vietas, kurias galima 
sukurti kaimo vietovėse. Išsamus ir 
visapusiškas vertinimas turėtų apimti:

a) nuolatinių darbo vietų, kurios yra 
išlaikomos ir sukuriamos kaip tiesiogiai 
susijusios su gamyba, skaičius;

b) sezoninio darbo vietų, kurios yra 
išlaikomos ir sukuriamos kaip susijusios 
su gamyba, skaičius;

c) sukurto antrinio ir tretinio užimtumo 
sąmata;

d) kontrolės ir patikrinimų vietoje 
metodai.

Or. en

Pakeitimas 4415
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95 straipsnio 1 dalies g punkte minimame 
BŽŪP modernizuoti būtinų elementų 
apraše nurodomi BŽŪP strateginio plano 
elementai, galintys padėti modernizuoti 
žemės ūkio sektorių ir BŽŪP, visų pirma:

95 straipsnio 1 dalies g punkte minimame 
BŽŪP modernizuoti būtinų elementų 
apraše nurodomi BŽŪP strateginio plano 
elementai, galintys padėti modernizuoti 
žemės ūkio sektorių ir BŽŪP, kad būtų 
galima spręsti naujus uždavinius, 
įskaitant perėjimą prie tvarumo, visų 
pirma:

Or. en

Pakeitimas 4416
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95 straipsnio 1 dalies g punkte minimame 
BŽŪP modernizuoti būtinų elementų 
apraše nurodomi BŽŪP strateginio plano 
elementai, galintys padėti modernizuoti 
žemės ūkio sektorių ir BŽŪP, visų pirma:

95 straipsnio 1 dalies g punkte minimame 
BŽŪP pereiti prie tvaresnių gamybos 
sistemų būtinų elementų apraše nurodomi 
BŽŪP strateginio plano elementai, galintys 
padėti modernizuoti žemės ūkio sektorių ir 
BŽŪP, visų pirma:

Or. fr

Pakeitimas 4417
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

95 straipsnio 1 dalies g punkte minimame 
BŽŪP modernizuoti būtinų elementų 
apraše nurodomi BŽŪP strateginio plano 
elementai, galintys padėti modernizuoti

BŽŪP perėjimui prie ekologinio žemės 
ūkio būtinų elementų apraše nurodomi 
BŽŪP strateginio plano elementai, galintys 
padėti žemės ūkio sektoriui ir BŽŪP 
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žemės ūkio sektorių ir BŽŪP, visų pirma: pereiti prie ekologinio žemės ūkio, visų 
pirma:

Or. es

Pakeitimas 4418
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto kompleksinio 
bendrojo tikslo, susijusio su žinių kaupimu
ir keitimusi jomis, inovacijų diegimu, 
skaitmeninimo gerinimu ir praktiniu jų 
taikymu, visų pirma:

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto kompleksinio 
bendrojo tikslo, susijusio su lyčių aspekto 
integravimu, sektoriaus modernizavimu 
pasitelkiant žinių kaupimą ir keitimąsi
jomis, inovacijų diegimu, skaitmeninimo 
gerinimu žemės ūkyje ir kaimo vietovėse ir 
praktiniu jų taikymu, ypač pagal ŽŪŽIS, 
visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 4419
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto kompleksinio 
bendrojo tikslo, susijusio su žinių kaupimu 
ir keitimusi jomis, inovacijų diegimu, 
skaitmeninimo gerinimu ir praktiniu jų 
taikymu, visų pirma:

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto tikslo, susijusio su
žinių kaupimu ir keitimusi jomis, inovacijų 
diegimu, skaitmeninimo gerinimu, jeigu tai 
padėtų siekti DVT ir Paryžiaus klimato 
susitarimo tikslų, ir praktiniu jų taikymu, 
visų pirma:

Or. en
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Pakeitimas 4420
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto kompleksinio 
bendrojo tikslo, susijusio su žinių kaupimu 
ir keitimusi jomis, inovacijų diegimu, 
skaitmeninimo gerinimu ir praktiniu jų 
taikymu, visų pirma:

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto kompleksinio 
bendrojo tikslo, susijusio su žinių kaupimu 
ir keitimusi jomis, techninių ir socialinių
inovacijų ir techninių žinių žemės ūkio 
srityje diegimu, gerinimu ir praktiniu jų 
taikymu, visų pirma:

Or. es

Pakeitimas 4421
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto kompleksinio 
bendrojo tikslo, susijusio su žinių kaupimu 
ir keitimusi jomis, inovacijų diegimu, 
skaitmeninimo gerinimu ir praktiniu jų 
taikymu, visų pirma:

a) apžvelgiama, kaip BŽŪP strateginis 
planas padės siekti 5 straipsnio antroje 
pastraipoje nustatyto kompleksinio 
bendrojo tikslo, susijusio su žinių kaupimu 
ir keitimusi jomis, inovacijų diegimu, 
skaitmeninimo gerinimu ir praktiniu jų 
taikymu bei skatinimu, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 4422
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos a punkto i a papunktis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sistemingas užtikrinimas, kad 
taikomos priemonės nesukeltų 
priklausomybės didėjimo, o veikiau 
didintų ūkininkų savarankiškumą;

Or. en

Pakeitimas 4423
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos a punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) nuoseklumas siekiant darnaus 
vystymosi tikslų ir tarptautinių susitarimų 
dėl klimato;

Or. en

Pagrindimas

Modernizavimas savaime nėra tikslas: bendras tikslas, kaip daugelį kartų minėta Komisijos 
komunikate dėl BŽŪP reformos, yra paradigmos pakeitimas siekiant tvarumo, reaguojant į 
naujus uždavinius ir kt.

Pakeitimas 4424
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apibūdinama žemės ūkio sektoriui 
ir kaimo vietovėms skirtų skaitmeninių 
technologijų plėtojimo ir jų naudojimo 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
intervencinių priemonių veiksmingumui ir 
efektyvumui didinti strategija.

b) apibūdinama žemės ūkio sektoriui 
ir kaimo vietovėms skirtų atitinkamų 
skaitmeninių technologijų plėtojimo, 
tinkamai atsižvelgiant į tvarumą, mastą, 
būtinumą ir ūkininkų savarankiškumą, jų 
naudojimo BŽŪP strateginiame plane 
nustatytų intervencinių priemonių
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veiksmingumui ir efektyvumui didinti 
strategija, nekuriant naujos sąnaudų ar 
finansinės priklausomybės tarp ūkininkų.

Or. en

Pakeitimas 4425
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apibūdinama žemės ūkio sektoriui 
ir kaimo vietovėms skirtų skaitmeninių 
technologijų plėtojimo ir jų naudojimo 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
intervencinių priemonių veiksmingumui ir 
efektyvumui didinti strategija.

b) apibūdinama žemės ūkio sektoriui 
ir kaimo vietovėms skirtų skaitmeninių 
technologijų plėtojimo ir jų naudojimo 
sąlygų BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
intervencinių priemonių veiksmingumui ir 
efektyvumui didinti strategija.

Or. es

Pakeitimas 4426
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apibūdinama žemės ūkio sektoriui 
ir kaimo vietovėms skirtų skaitmeninių 
technologijų plėtojimo ir jų naudojimo 
BŽŪP strateginiame plane nustatytų 
intervencinių priemonių veiksmingumui ir 
efektyvumui didinti strategija.

b) žemės ūkio sektoriui ir kaimo 
vietovėms, pažangiesiems kaimams
skirtos skaitmeninių technologijų plėtojimo 
ir jų naudojimo BŽŪP strateginiame plane 
nustatytų intervencinių priemonių 
veiksmingumui ir efektyvumui didinti 
strategijos.

Or. en

Pakeitimas 4427
Ivan Jakovčić
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Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SSGG analizė yra grindžiama esama 
padėtimi vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, ir, atsižvelgiant į 
kiekvieną 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
konkretų tikslą, joje pateikiamas išsamus 
bendras esamos padėties vietovėje, kuriai 
taikomas BŽŪP strateginis planas, aprašas, 
grindžiamas bendrais konteksto rodikliais 
ir kita kiekybine ir kokybine naujausia 
informacija, pavyzdžiui, tyrimais, 
ankstesnių vertinimų ataskaitomis, sektorių 
analize ir gerosios jau įgytos patirties 
pavyzdžiais.

SSGG analizė yra grindžiama esama 
padėtimi vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, ir, atsižvelgiant į 
kiekvieną 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
konkretų tikslą ir 3a skirsnyje nurodytą 
ekologinio ūkininkavimo indėlį, joje 
pateikiamas išsamus bendras esamos 
padėties vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, aprašas, grindžiamas 
bendrais konteksto rodikliais ir kita 
kiekybine ir kokybine naujausia 
informacija, pavyzdžiui, tyrimais, 
ankstesnių vertinimų ataskaitomis, sektorių 
analize ir gerosios jau įgytos patirties 
pavyzdžiais.

Or. en

Pakeitimas 4428
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SSGG analizė yra grindžiama esama 
padėtimi vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, ir, atsižvelgiant į 
kiekvieną 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
konkretų tikslą, joje pateikiamas išsamus 
bendras esamos padėties vietovėje, kuriai 
taikomas BŽŪP strateginis planas, aprašas, 
grindžiamas bendrais konteksto rodikliais 
ir kita kiekybine ir kokybine naujausia 
informacija, pavyzdžiui, tyrimais, 
ankstesnių vertinimų ataskaitomis, sektorių 
analize ir gerosios jau įgytos patirties 
pavyzdžiais.

SSGG analizė yra grindžiama esama 
padėtimi vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, ir, atsižvelgiant į 
kiekvieną 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
konkretų tikslą ir 3a skirsnyje nurodytą 
ekologinio ūkininkavimo indėlį, joje 
pateikiamas išsamus bendras esamos 
padėties vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, aprašas, grindžiamas 
bendrais konteksto rodikliais ir kita 
kiekybine ir kokybine naujausia 
informacija, pavyzdžiui, tyrimais, 
ankstesnių vertinimų ataskaitomis, sektorių 
analize ir gerosios jau įgytos patirties 
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pavyzdžiais.

Or. en

Pakeitimas 4429
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, atsižvelgiant į kiekvieną 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje minimą 
bendrąjį ir konkretų tikslą, tame apraše 
visų pirma nurodomos:

Be to, atsižvelgiant į kiekvieną 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje minimą 
bendrąjį ir konkretų tikslą ir 3a skirsnyje 
nurodytą ekologinio ūkininkavimo indėlį, 
tame apraše visų pirma nurodomos:

Or. en

Pakeitimas 4430
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Paul Brannen, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos f a punktas a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) esminė kokybinė ir kiekybinė 
informacija apie 2019 m. poveikio 
rodiklių, nurodytų I priede, būklę.

Or. en

Pakeitimas 4431
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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SSGG analizėje aptariant 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytus 
konkrečius tikslus, remiamasi pagal XI 
priede nurodytus teisės aktus parengtais 
nacionaliniais planais.

SSGG analizėje aptariant 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose nurodytus 
konkrečius tikslus, remiamasi pagal XI 
priede nurodytus teisės aktus parengtais 
nacionaliniais planais. Be to, įvertinama 
didelę gamtinę vertę turinčių žemės ūkio 
sistemų dabartinė padėtis ir poreikiai.

Or. es

Pagrindimas

Žr. 97 straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 4432
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SSGG analizėje aptariant 6 straipsnio 1 
dalies i punkte nurodytą konkretų tikslą, 
remiamasi XIa priede nurodytais teisės 
aktais.

Or. en

Pagrindimas

Priede aptariama maisto sauga ir gyvūnų gerovė.

Pakeitimas 4433
Marijana Petir, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SSGG analizėje aptariant 6 straipsnio 1 
dalies g punkte nurodytą konkretų tikslą 
pritraukti jaunuosius ūkininkus pateikiama 
trumpa duomenų apie galimybes naudotis 

SSGG analizėje aptariant 6 straipsnio 1 
dalies g punkte nurodytą konkretų tikslą 
pritraukti jaunuosius ūkininkus pateikiama 
trumpa duomenų apie galimybes naudotis 
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žeme, žemės nuosavybės judumą ir žemės 
restruktūrizavimą, galimybę gauti 
finansavimą ir kreditus, taip pat galimybę 
įgyti žinių ir gauti konsultacijų analizė.

žeme, žemės nuosavybės judumą ir žemės 
restruktūrizavimą, galimybę gauti 
finansavimą ir kreditus, taip pat galimybę 
įgyti žinių ir gauti konsultacijų ir gebėjimą 
įveikti riziką analizė.

Or. en

Pagrindimas

Jauni ūkininkai yra jautresni ekonominei, aplinkosauginei ar sanitarinei rizikai, todėl įdomu 
žinoti, ar jie pasinaudoja geriausiomis sąlygomis, kad galėtų įveikti šią riziką.

Pakeitimas 4434
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SSGG analizėje aptariant 6 straipsnio 1 
dalies g punkte nurodytą konkretų tikslą 
pritraukti jaunuosius ūkininkus pateikiama 
trumpa duomenų apie galimybes naudotis 
žeme, žemės nuosavybės judumą ir žemės 
restruktūrizavimą, galimybę gauti 
finansavimą ir kreditus, taip pat galimybę 
įgyti žinių ir gauti konsultacijų analizė.

SSGG analizėje aptariant 6 straipsnio 1 
dalies g punkte nurodytą konkretų tikslą 
pritraukti jaunuosius ūkininkus pateikiama 
trumpa duomenų apie galimybes naudotis 
žeme, žemės nuosavybės judumą ir žemės 
apribojimus, galimybę gauti finansavimą ir 
kreditus, galimybę įgyti žinių ir gauti 
konsultacijų bei gebėjimą įveikti riziką 
analizė.

Or. en

Pagrindimas

Jauni ūkininkai yra jautresni ekonominei, aplinkosauginei ar sanitarinei rizikai. Todėl įdomu 
žinoti, ar jie pasinaudoja geriausiomis sąlygomis, kad galėtų įveikti šią riziką.

Pakeitimas 4435
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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SSGG analizė, aptariant 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytus konkrečius tikslus, 
parengiama prireikus atsižvelgiant į lyties 
aspektą.

Or. en

Pakeitimas 4436
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 95 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytame BŽŪP strateginio plano III 
priede pateikiami konsultacijų su 
partneriais rezultatai ir trumpai 
apibūdinama, kaip atliktos konsultacijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis punktas yra perteklinis. Prieš baigiant rengti BŽŪP strateginius planus, turėtų būti 
išklausyti visi suinteresuotieji subjektai visose valstybėse narėse pagal jų demokratines 
taisykles.

Pakeitimas 4437
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 95 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytame BŽŪP strateginio plano III 
priede pateikiami konsultacijų su 
partneriais rezultatai ir trumpai 
apibūdinama, kaip atliktos konsultacijos.

3. 95 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytame BŽŪP strateginio plano III 
priede pateikiamas išsamus procedūrų ir 
tvarkaraščio, taikomo konsultacijoms su 
partneriais, aprašymas, partnerių 
atrankos kriterijai ir jų tinkamumas 
atsižvelgiant į 6 straipsnyje nustatytus 
konkrečius tikslus. Jame pateikiami 
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konsultacijų rezultatai, įskaitant partnerių 
pastabų dėl BŽŪP strateginio plano 
projekto santrauką, ir tai, kaip į jas buvo 
atsižvelgta galutinėje Komisijai pateiktoje 
versijoje.

Or. en

Pagrindimas

Partneriai turi dalyvauti bendro sprendimų priėmimo procedūroje, susijusioje su BŽŪP 
strateginių planų rengimo tvarkaraščiais ir tvarka, nes procesas yra labai svarbus, kad 
pilietinės visuomenės grupės galėtų veiksmingai prisidėti prie šio proceso. Be to, svarbu 
pateikti informaciją apie įvairių partnerių pozicijas ir apie tai, kaip į jas buvo atsižvelgta 
galutinėje strateginio plano versijoje. Panašios taisyklės šiuo metu yra išsamiai išdėstytos 
Komisijos deleguotajame reglamente Nr. 240/2014, tačiau jos nebuvo įtrauktos į šį 
reglamentą, ir jis turi būti patobulintas.

Pakeitimas 4438
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 95 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytame BŽŪP strateginio plano III 
priede pateikiami konsultacijų su 
partneriais rezultatai ir trumpai 
apibūdinama, kaip atliktos konsultacijos.

3. 95 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytame BŽŪP strateginio plano III 
priede pateikiami konsultacijų su 
partneriais rezultatai ir trumpai 
apibūdinama, kaip atliktos konsultacijos. 
III priedą „Konsultacijos su partneriais“ 
ir dokumentus su partnerių pateiktomis 
pastabomis ir informacija apie tai, ar 
vadovaujančioji institucija atsižvelgė į šias 
pastabas ir kaip ji tą darė;

Or. en

Pakeitimas 4439
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 5 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trumpas papildomo nacionalinio 
finansavimo, kuris teikiamas pagal BŽŪP 
strateginį planą, įskaitant kiekvienai 
priemonei skiriamas sumas ir nuorodą į 
atitiktį šio reglamento reikalavimams, 
aprašas;

a) intervencinių priemonių, kurios 
sudaro valstybės pagalbą pagal 131 
straipsnio 4 dalį, EŽŪFKP finansavimas, 
bendras nacionalinis finansavimas ir, jei 
taikoma, papildomas nacionalinis 
finansavimas, ir nuoroda į atitiktį šio 
reglamento reikalavimams;

Or. es

Pakeitimas 4440
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 5 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) intervencinių priemonių, 
patenkančių į SESV 42 straipsnio taikymo 
sritį, papildomas finansavimas ir nuoroda 
į atitiktį šio reglamento reikalavimams;

Or. es

Pakeitimas 4441
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) nuoroda į tai, ar papildomas 
nacionalinis finansavimas nėra priskirtas 
SESV 42 straipsnio taikymo sričiai ir dėl 
jo turi būti atliekamas valstybės pagalbos 
vertinimas.

Išbraukta.

Or. es
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Pakeitimas 4442
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 95 straipsnio 2 dalies e punkte 
nurodyto BŽŪP strateginio plano V 
priedo ir VI priedo elementai:

a) miesto ir kaimo vidutinių pajamų 
analizė valstybėje narėje;

b) BŽŪP lėšų vertės kaimo pajamoms ir 
socialinėms sąlygoms analizė;

c) pasitraukimo iš kaimo vietovių grėsmė 
kaimo bendruomenių socialinei ir 
ekonominei padėčiai.

Or. en

Pakeitimas 4443
Momchil Nekov

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. VI priede turėtų būti pateikta 
socialinio poveikio, susijusio su 
sukurtomis darbo vietomis, analizė, 
įvertinant BŽŪP strateginio plano 
veiksmų užimtumo aspektą ir sutartinių 
santykių šiame sektoriuje tikrinimo 
metodus.

Or. en

Pakeitimas 4444
Clara Eugenia Aguilera García

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

5a. BŽŪP strateginio plano VI 
priedas, kaip nurodyta 95 straipsnio 2 
dalies ea punkte, apima 100a straipsnyje 
nustatytas regioninės intervencijos 
programas.

Or. es

Pakeitimas 4445
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 95 straipsnio 2 dalies f punkte 
nurodytame BŽŪP strateginio plano VI 
priede pateikiamos regioninės 
intervencinių veiksmų programos.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 16 pakeitimą.

Pakeitimas 4446
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 95 straipsnio 2 dalyje nurodytame 
BŽŪP strateginio plano VI priede 
pateikiamos regioninės intervencinių 
veiksmų programos.

Or. en
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Pakeitimas 4447
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

104 straipsnis Išbraukta.

Su BŽŪP strateginio plano turiniu susiję 
deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio ir jo priedų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti tokį Komisijos įgaliojimą pakeisti planų turinį. Tai 
esminis pagrindinio teksto aspektas.

Pakeitimas 4448
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

104 straipsnis Išbraukta.

Su BŽŪP strateginio plano turiniu susiję 
deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio ir jo priedų.

Or. es

Pagrindimas

Strateginio plano turinys turi būti pastovus ir nustatytas pagrindiniame akte.
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Pakeitimas 4449
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

104 straipsnis Išbraukta.

Su BŽŪP strateginio plano turiniu susiję 
deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio ir jo priedų.

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujamas strateginių planų turinys ir priedai neturėtų būti iš dalies keičiami 
deleguotuoju aktu ar įgyvendinimo aktu. Tai esminė naujo įgyvendinimo modelio dalis.

Pakeitimas 4450
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio ir jo priedų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4451
Sandra Kalniete, Ivari Padar
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Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio ir jo priedų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Strateginių planų turinys turėtų būti kuo pastovesnis laiko atžvilgiu. Atrodo, kad nebūtina 
keisti nė vieno iš strateginio plano elementų deleguotuoju aktu.

Pakeitimas 4452
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio ir jo priedų.

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio ir jo priedų. Tai darydama 
Komisija užtikrina, kad I–III, XI ir XII 
priedai galėtų būti iš dalies keičiami tik 
juos papildant.

Or. en

Pagrindimas

Jei Komisijai būtų leidžiama pašalinti punktus iš priedų, tai reikštų, kad nėra atsižvelgiama į 
elementus, dėl kurių susitarė teisės aktų leidėjai bendro sprendimo procedūroje.

Pakeitimas 4453
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su BŽŪP strateginio plano turiniu susiję 
įgyvendinimo įgaliojimai

Su BŽŪP strateginio plano forma susiję 
įgyvendinimo įgaliojimai

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apriboti Europos Komisijos įgyvendinimo įgaliojimus, susijusius ne 
su strateginio plano turiniu, o su strateginio plano forma, kuri turi priklausyti arba nuo 
pagrindinio akto, arba nuo deleguotojo akto.

Pakeitimas 4454
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
105 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos 96–103 straipsniuose 
nurodytų elementų pateikimo BŽŪP 
strateginiuose planuose taisyklės. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma suderinta forma ir 96–
103 straipsniuose nurodytų elementų 
pateikimo BŽŪP strateginiuose planuose 
taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 139 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apriboti Europos Komisijos įgyvendinimo įgaliojimus, susijusius ne 
su strateginio plano turiniu, o su strateginio plano, pirmiausia formos, forma, kuri turi 
priklausyti arba nuo pagrindinio akto, arba nuo deleguotojo akto.

Pakeitimas 4455
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
105 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

105a straipsnis

BŽŪP strateginio plano pavyzdys

Pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis 
ekspertų lygmeniu, Komisija parengia 
BŽŪP strateginio plano pavyzdį, kuris 
pridedamas prie šio reglamento.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė pateikia strateginį planą ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d. 
Įgyvendinimo aktai tikriausiai nebus parengti iki tos datos. Todėl būtų naudinga įtraukti 
strateginio plano pavyzdį kaip priedą prie šio reglamento.

Pakeitimas 4456
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
V antraštinės dalies III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP STRATEGINIO PLANO 
PATVIRTINIMAS IR KEITIMAS

BŽŪP STRATEGINIO PLANO IR 
SUSIJUSIŲ REGIONINIŲ KAIMO 
PLĖTROS PROGRAMŲ
PATVIRTINIMAS IR KEITIMAS

Or. it

Pakeitimas 4457
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano patvirtinimas BŽŪP strateginio plano ir susijusių 
regioninių kaimo plėtros programų
patvirtinimas ir keitimas
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Or. it

Pakeitimas 4458
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau 
kaip 2020 m. sausio 1 d. pateikia 
Komisijai pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio 
plano, kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

1. Kiekviena valstybė narė per trejus 
metus nuo BŽŪP strateginių planų 
rengimo teisinės sistemos priėmimo 
pateikia pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio 
plano, kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

Or. hr

Pakeitimas 4459
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau 
kaip 2020 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai 
pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio plano, 
kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

1. Kiekviena valstybė narė po šio 
reglamento patvirtinimo n+1 metų sausio 
1 d. pateikia Komisijai pasiūlymą dėl 
BŽŪP strateginio plano, kuriame 
pateikiama 95 straipsnyje nurodyta 
informacija.

Or. es

Pagrindimas

Strateginio plano pateikimo data turi būti nustatyta atsižvelgiant į tai, kokiu greičiu 
Parlamentas apsvarstys ir patvirtins šią reformą.

Pakeitimas 4460
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau 
kaip 2020 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai 
pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio plano, 
kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

1. Kiekviena valstybė narė ir 
atokiausi regionai ne vėliau kaip 2020 m. 
sausio 1 d. pateikia Komisijai pasiūlymą 
dėl BŽŪP strateginio plano, kuriame 
pateikiama 95 straipsnyje nurodyta 
informacija.

Or. pt

Pakeitimas 4461
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau 
kaip 2020 m. sausio 1 d. pateikia 
Komisijai pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio 
plano, kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

1. Kiekviena valstybė narė pateikia 
Komisijai pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio 
plano, kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

Or. en

Pagrindimas

Nerekomenduojama nustatyti tikslaus BŽŪP strateginių planų pateikimo termino. Grafikas 
dar nėra žinomas, todėl šiuo etapu reikėtų atsisakyti termino.

Pakeitimas 4462
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau 
kaip 2020 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai 
pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio plano, 

1. Kiekviena valstybė narė ne vėliau 
kaip 2022 m. sausio 1 d. pateikia Komisijai 
pasiūlymą dėl BŽŪP strateginio plano, 
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kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

kuriame pateikiama 95 straipsnyje 
nurodyta informacija.

Or. en

Pakeitimas 4463
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jeigu valstybė narė numato taikyti 
kai kurias regioniniu lygmeniu valdomas 
intervencines priemones kaimo plėtros 
srityje, jos turi būti pateiktos Komisijai per 
tris mėnesius nuo nacionalinio strateginio 
plano pateikimo. Bet kuriuo atveju į 
nacionalinį strateginį planą įtrauktas 
pagrindinių kaimo plėtrai skirtų 
priemonių rinkinys, kuris valdomas 
regioniniu lygmeniu, jeigu regioninės 
valdžios institucijos per nustatytą 
laikotarpį neužtikrina tokių kaimo plėtrai 
skirtų regioninių intervencinių priemonių 
taikymo.

Or. it

Pakeitimas 4464
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, taip pat kaimo plėtros 
intervencines priemones, taikomas 
regioniniu lygmeniu, atsižvelgdama į
BŽŪP strateginio plano strategijos 
tinkamumą, atitinkamus konkrečius 
tikslus, siektinas reikšmes, intervencines 
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straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos 
dydžiui. Visų pirma, vertinamas BŽŪP 
strateginio plano strategijos tinkamumas, 
atitinkami konkretūs tikslai, siektinos 
reikšmės, intervencinės priemonės ir 
SSGG analize bei ex-ante vertinimu 
grindžiamas biudžeto išteklių skyrimas
konkretiems BŽŪP strateginio plano 
tikslams siekti naudojant siūlomą 
intervencinių priemonių rinkinį.

priemones ir SSGG analizę bei ex ante
vertinimu grindžiamą biudžeto išteklių 
skyrimą konkretiems BŽŪP strateginio 
plano tikslams siekti naudojant siūlomą 
intervencinių priemonių rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 4465
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex-ante vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių 
priemonių rinkinį.

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų. Vertinimas pirmiausia susijęs su 
BŽŪP strateginiame plane esančios 
strategijos poveikiu tinkamam vidaus 
rinkos veikimui ir konkurencijos 
iškraipymui, paramos gavėjams ir 
administracijoms tenkančios 
administracinės naštos dydžiui.
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai reglamentuoti Europos Komisijos atliekamo strateginių planų 
vertinimo sritį. Atsižvelgiant į pranešėjos darbą atkuriant bendrąsias ir griežtesnes BŽŪP 
intervencinių priemonių taisykles, svarbu, kad Komisijos vertinimas apsiribotų intervencinių 
priemonių atitikties pagrindiniams Sąjungos reikalavimams ir bendriesiems teisės principams 
kontrole, nevykdant priemonių tinkamumo kontrolės.

Pakeitimas 4466
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex-ante vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių priemonių 
rinkinį.

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
įskaitant SESV 11 ir 208 straipsnius, šiuo 
reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
atitiktį jau patvirtintoms ilgalaikėms 
nacionalinėms siektinoms reikšmėms, 
kurios nurodytos XI priede išvardytuose 
tesės aktuose arba pagal juos nustatytos, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex ante vertinimu grindžiamas biudžeto 
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP 
strateginio plano tikslams siekti naudojant 
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

Or. en
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Pakeitimas 4467
Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex-ante vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių priemonių 
rinkinį.

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui, 
nacionalinių ūkininkų organizacijų 
rašytinį pareiškimą, plano turinį, 
įgyvendinimą ir supaprastinimą. Visų 
pirma, vertinamas BŽŪP strateginio plano 
strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex ante vertinimu grindžiamas biudžeto 
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP 
strateginio plano tikslams siekti naudojant 
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkų požiūris yra labai svarbus rengiant ir vertinant BŽŪP strateginį planą. Todėl 
nacionalinės ūkininkų organizacijos turi būti pakviestos pateikti pastabas dėl BŽŪP 
strateginių planų, o Komisija, prieš tvirtindama BŽŪP strateginį planą, turi atsižvelgti į 
ūkininkų požiūrį. Be to, supaprastinimas –tai darbotvarkė, kurioje ūkininkų požiūris yra 
svarbiausias.

Pakeitimas 4468
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex-ante vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių priemonių 
rinkinį.

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui, 
taip pat į tai, kaip įtrauktas 
kompetentingų institucijų ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų indėlis pagal 94 
straipsnį.. Visų pirma, vertinamas BŽŪP 
strateginio plano strategijos tinkamumas, 
įskaitant naudojamų įrodymų kokybę, 
atitinkami konkretūs tikslai, siektinos 
reikšmės, intervencinės priemonės ir SSGG 
analize bei ex ante vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių priemonių 
rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 4469
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, į kuriuos, jei reikia, 
įtraukiamos regioninės kaimo plėtros 
programos, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
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reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex-ante vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių priemonių 
rinkinį.

šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex ante vertinimu grindžiamas biudžeto 
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP 
strateginio plano tikslams siekti naudojant 
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

Or. it

Pakeitimas 4470
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos 
dydžiui. Visų pirma, vertinamas BŽŪP 
strateginio plano strategijos tinkamumas, 
atitinkami konkretūs tikslai, siektinos 
reikšmės, intervencinės priemonės ir SSGG 
analize bei ex-ante vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių priemonių 

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus. Visų pirma, vertinamas 
BŽŪP strateginio plano strategijos 
tinkamumas, atitinkami konkretūs tikslai, 
siektinos reikšmės, intervencinės 
priemonės ir SSGG analize bei ex ante
vertinimu grindžiamas biudžeto išteklių 
skyrimas konkretiems BŽŪP strateginio 
plano tikslams siekti naudojant siūlomą 
intervencinių priemonių rinkinį. Komisija 
užtikrina, kad BŽŪP strateginio plano 
vertinimo procese būtų plačiai 
bendradarbiaujama su atitinkama 
valstybe nare, vadovaujantis tikros 
partnerystės logika. Visi vertinimo metu 
iškilę techniniai klausimai turi būti 
apsvarstyti prieš baigiant vertinimą.
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rinkinį.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4471
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos 
dydžiui. Visų pirma, vertinamas BŽŪP 
strateginio plano strategijos tinkamumas, 
atitinkami konkretūs tikslai, siektinos 
reikšmės, intervencinės priemonės ir SSGG 
analize bei ex-ante vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių priemonių 
rinkinį.

2. Komisijos vertinime nagrinėjamas
BŽŪP strateginio plano strategijos 
tinkamumas, atitinkami konkretūs tikslai, 
siektinos reikšmės, intervencinės 
priemonės ir SSGG analize bei ex ante
vertinimu grindžiamas biudžeto išteklių 
skyrimas konkretiems BŽŪP strateginio 
plano tikslams siekti naudojant siūlomą 
intervencinių priemonių rinkinį.
Valstybių narių BŽŪP strateginių planų 
rengimas, tvirtinimas ir jų įgyvendinimas:
– turi vykti skaidriai ir būti viešai 
skelbiami žemės ūkio sektoriaus 
suinteresuotiesiems subjektams siekiant 
užtikrinti jų dalyvavimą šiame procese;
– neturi sukelti jokių vėlavimų 
įgyvendinimo laikotarpiu teikiant paramą 
paramos gavėjams ar laiku mokant 
išmokas.

Or. it

Pakeitimas 4472
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Jan Huitema, Fredrick Federley, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex-ante vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių priemonių 
rinkinį.

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize, 
ES tikslais, DVT įsipareigojimais, ex ante
vertinimu ir ūkininkų organizacijų 
pareiškimu dėl plano veiksmingumo ir 
supaprastinimo grindžiamas biudžeto 
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP 
strateginio plano tikslams siekti naudojant 
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 4473
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija taip pat užtikrina, kad 
valstybių narių tikslų derinys sudarytų 
sąlygas visai Europos Sąjungai įvykdyti 
6a straipsnyje nustatytus įsipareigojimus 
dėl klimato kaitos ir ES tikslus.
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Or. en

Pakeitimas 4474
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms pateikti pastabų.

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybėms narėms ir regionams
pateikti pastabų dėl regioniniu lygmeniu 
valdomų intervencinių priemonių kaimo 
plėtros srityje. Valstybė narė ir regionai 
pateikia Komisijai visą reikiamą 
papildomą informaciją ir prireikus 
persvarsto pasiūlytą planą.

Or. it

Pakeitimas 4475
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms pateikti pastabų.

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano, į kurį, jei reikia, 
įtraukiamos regioninės kaimo plėtros 
programos, perdavimo dienos gali 
valstybėms narėms pateikti pastabų.

Or. it

Pakeitimas 4476
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
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106 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms pateikti pastabų.

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms ir prireikus 
regioninei vadovaujančiajai institucijai 
pateikti pastabų.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinamas regionų vaidmuo tvirtinant BŽŪP strateginius planus, visų pirma tais atvejais, 
kai nustatomos ir įgyvendinamos intervencinės priemonės regioniniu lygmeniu per regionines 
intervencinių priemonių programas.

Pakeitimas 4477
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms pateikti pastabų.

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms ir prireikus 
regioninėms vadovaujančiosioms 
institucijoms pateikti pastabų.

Or. pt

Pakeitimas 4478
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
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BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms pateikti pastabų.

BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms ir, jei taikoma, 
regioninėms valdančiosioms institucijoms
pateikti pastabų.

Or. es

Pakeitimas 4479
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms pateikti pastabų.

Atsižvelgusi į 2 dalyje nurodyto vertinimo 
rezultatus, Komisija per tris mėnesius nuo 
BŽŪP strateginio plano perdavimo dienos 
gali valstybės narėms pateikti politinių 
pastabų, susijusių su likusiais 
pagrindiniais klausimais.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4480
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją ir 
prireikus persvarsto pasiūlytą planą.

Komisija pateikia valstybei narei 
konkrečios informacijos, reikalingos 
planui patvirtinimui įvertinti, sąrašą.
Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą prašomą papildomą informaciją 
ir prireikus persvarsto pasiūlytą planą. Jei 
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Komisija mano, kad valstybės narės 
pateikta informacija yra nepakankama, 
Komisija nurodo tokio sprendimo 
priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti planavimo ir patvirtinimo procesą, valstybėms narėms turėtų būti 
pateiktas sąlygų sąrašas, kuriuo grindžiamas Komisijos vertinimas tvirtinant BŽŪP 
strateginius planus („kontrolinis sąrašas“). Reikėtų patikslinti frazės „visa reikiama 
papildoma informacija“ turinį, ir Komisija turėtų būti įpareigota valstybėms narėms nurodyti 
priežastis, kodėl pateikta informacija yra nepakankama.

Pakeitimas 4481
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją ir
prireikus persvarsto pasiūlytą planą.

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją. Po 
valstybės narės ir Komisijos dialogo
prireikus gali būti siūlomi pataisymai.

Or. en

Pakeitimas 4482
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją ir 
prireikus persvarsto pasiūlytą planą.

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją, susijusią 
su likusiais klausimais, ir prireikus 
persvarsto pasiūlytą planą per tris 
mėnesius.

Or. en
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Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4483
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją ir 
prireikus persvarsto pasiūlytą planą.

Valstybė narė ir, kai tinkama, regionai 
pateikia Komisijai visą reikiamą papildomą 
informaciją ir prireikus persvarsto 
pasiūlytą planą.

Or. en

Pakeitimas 4484
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją ir 
prireikus persvarsto pasiūlytą planą.

Valstybė narė ir, jei taikoma, regionai
pateikia Komisijai visą reikiamą papildomą 
informaciją ir prireikus persvarsto 
pasiūlytą planą.

Or. es

Pakeitimas 4485
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją ir 
prireikus persvarsto pasiūlytą planą.

Valstybė narė ir regionai pateikia 
Komisijai visą reikiamą papildomą 
informaciją ir prireikus persvarsto 
pasiūlytą planą.

Or. it

Pakeitimas 4486
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienais metais, pradedant 2022 m., 
Europos Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai patvirtintų ir 
nepatvirtintų nacionalinių BŽŪP 
strateginių planų suvestinę ataskaitą, 
kurioje pateikiami aiškiai aprašyti 
vertinimai ir pagrįsti sprendimai. Europos 
Komisija kasmet rengia bendrą susitikimą 
su Europos Parlamentu, kad aptartų 
pažangą, pasiektą tvirtinant strateginius 
planus.

Or. en

Pakeitimas 4487
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, šiame reglamente 
nustatytais reikalavimais, pagal jį 

Išbraukta.
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priimtomis nuostatomis ir Reglamento 
(ES) [HzR] nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4488
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 
principais, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 
nuostatomis.

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 
principais, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 
nuostatomis, kartu tinkamai 
informuodama Europos Parlamentą ir 
konkretų nacionalinį parlamentą.

Or. pl

Pakeitimas 4489
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą ir kitas regioniniu 
lygmeniu valdomas intervencines 
priemones kaimo plėtros srityje, jei 
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principais, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 
nuostatomis.

pateikta reikiama informacija ir jei ji 
įsitikina, kad pakeistas planas dera su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiame reglamente nustatytais reikalavimais, 
pagal jį priimtomis nuostatomis ir 
Reglamento (ES) [HzR] nuostatomis.

Or. it

Pakeitimas 4490
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 
principais, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 
nuostatomis.

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, į kurį prireikus 
įtraukiamos regioninės kaimo plėtros 
programos, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 
principais, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 
nuostatomis.

Or. it

Pakeitimas 4491
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 
principais, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 

4. Atitinkama valstybė narė oficialiai 
pateikia BŽŪP strateginį planą Komisijai, 
tinkamai atsižvelgdama į jų ankstesnių 
derybų rezultatus. BŽŪP strateginis 
planas turi derėti su bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, šiame reglamente 
nustatytais reikalavimais, pagal jį 
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nuostatomis. priimtomis nuostatomis ir Reglamento 
(ES) [HzR] nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4492
Thomas Waitz

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visi strateginiai planai turi būti 
prieinami visuomenei pastabų ir siūlomų 
pakeitimų vertinimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 4493
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Visi strateginiai planai turi būti 
prieinami visuomenei pastabų ir siūlomų 
pakeitimų vertinimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 4494
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Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas ne vėliau kaip po aštuonių 
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 
valstybė narė jį pateikė.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas ir 
kitos regioniniu lygmeniu valdomos 
intervencinės priemonės kaimo plėtros 
srityje patvirtinami ne vėliau kaip po 
aštuonių mėnesių nuo dienos, kurią 
atitinkama valstybė narė ir regionai jį 
pateikė.

Or. it

Pakeitimas 4495
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas ne vėliau kaip po aštuonių 
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 
valstybė narė jį pateikė.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas, į kurį prireikus įtraukiamos 
regioninės kaimo plėtros programos, ne 
vėliau kaip po aštuonių mėnesių nuo 
dienos, kurią atitinkama valstybė narė jį 
pateikė.

Or. it

Pakeitimas 4496
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas ne vėliau kaip po aštuonių 
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
įsigalioja ne vėliau kaip po aštuonių 
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 
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valstybė narė jį pateikė. valstybė narė jį pateikė.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4497
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas ne vėliau kaip po aštuonių
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 
valstybė narė jį pateikė.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas ne vėliau kaip po šešių
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 
valstybė narė jį pateikė.

Or. en

Pakeitimas 4498
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–d punktuose, pateiktai 
informacijai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 4499
Marco Zullo, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–d punktuose, pateiktai 
informacijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4500
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–d punktuose, pateiktai 
informacijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4501
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–d punktuose, pateiktai 
informacijai.

Patvirtinimas netaikomas BŽŪP strateginio 
plano I–IV prieduose, kurie nurodyti 95 
straipsnio 2 dalies a–d punktuose, pateiktai 
informacijai.
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Or. es

Pakeitimas 4502
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai neatitinka patikimo finansų valdymo principų, visų pirma „rezultatais grindžiamo“ 
įgyvendinimo modelio.

Pakeitimas 4503
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 

Valstybė narė gali paprašyti Komisijos 
patvirtinti BŽŪP strateginį planą, kuriame 
nepateikti visi elementai. Tokiu atveju 
atitinkama valstybė narė atskirai nurodo 
neįtrauktas BŽŪP strateginio plano dalis ir 
pateikia su visu BŽŪP strateginiu planu 
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BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

susijusias preliminarias siektinas reikšmes 
ir 100 straipsnyje nurodytus finansinius 
planus, kad pateiktu bendrus su planu 
susijusius nurodymus.

Or. it

Pakeitimas 4504
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
taip pat gali paprašyti Komisijos iš dalies
patvirtinti BŽŪP strateginį planą, kuris 
susijęs tik su atitinkamai III antraštinės 
dalies II, III arba IV skyriuje nurodytomis 
intervencinių priemonių rūšimis. Tokiu 
atveju atitinkama valstybė narė nurodo 
trūkstamas BŽŪP strateginio plano 
intervencinių priemonių rūšis ir pateikia 
su visu BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstamos BŽŪP strateginio plano 
intervencinių priemonių rūšys Komisijai 
nurodomos kaip plano pakeitimas pagal 
107 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 4505
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį. Tačiau 107 
straipsnio 7 dalis šiems pakeitimams 
netaikomas.

Or. it

Pakeitimas 4506
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

Valstybė narė gali pateikti savo BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
būtini elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas.

Or. en
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Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4507
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai pagal 107 
straipsnį, tačiau nelaikomi metiniu plano 
pakeitimu.

Or. es

Pakeitimas 4508
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali 
iš dalies patvirtinti BŽŪP strateginį planą, 
įskaitant atvejus, kai valstybė narė 
pateikia visą BŽŪP strateginį planą. 
Tokiais atvejais Komisija visapusiškai 
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pagrindžia priežastis, dėl kurių 
netvirtinami tam tikri skyriai, ir paprašo 
valstybės narės pateikti naujus arba 
peržiūrėtus elementus kaip BŽŪP 
strateginio plano dalinį pakeitimą pagal 
107 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 4509
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvieną BŽŪP strateginį planą 
Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, netaikydama 
139 straipsnyje nurodytos komiteto 
procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4510
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvieną BŽŪP strateginį planą 
Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros.

6. Kiekvieną BŽŪP strateginį planą ir 
kitas regioniniu lygmeniu valdomas 
intervencines priemones kaimo plėtros 
srityje Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, netaikydama 139 
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straipsnyje nurodytos komiteto procedūros.

Or. it

Pakeitimas 4511
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kiekvieną BŽŪP strateginį planą 
Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo sprendimą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros.

6. Kiekvieną BŽŪP strateginį planą, į 
kurį prireikus įtraukiamos regioninės 
kaimo plėtros programos, Komisija 
patvirtina priimdama įgyvendinimo 
sprendimą, netaikydama 139 straipsnyje 
nurodytos komiteto procedūros.

Or. it

Pakeitimas 4512
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja tik patvirtinti Komisijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4513
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Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja tik patvirtinti Komisijos.

7. BŽŪP strateginiai planai ir kitos 
regioniniu lygmeniu valdomos 
intervencinės priemonės kaimo plėtros 
srityje teisiškai įsigalioja tik patvirtinti 
Komisijos.

Or. it

Pakeitimas 4514
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja tik patvirtinti Komisijos.

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja patvirtinti Komisijos ir atgaline 
data nuo tada, kai buvo pateikti.

Or. es

Pakeitimas 4515
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja tik patvirtinti Komisijos.

7. BŽŪP strateginiai planai, į kuriuos 
prireikus įtraukiamos regioninės kaimo 
plėtros programos, teisiškai įsigalioja tik 
patvirtinti Komisijos.

Or. it
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Pakeitimas 4516
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja tik patvirtinti Komisijos.

7. BŽŪP strateginiai planai teisiškai 
įsigalioja patvirtinti Komisijos, atgaline 
data nuo jų pateikimo.

Or. hr

Pakeitimas 4517
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. BŽŪP strateginių planų 
patvirtinimas ir jų įgyvendinimas 
valstybėse narėse negali sukelti vėlavimų 
paramos paraiškų laikotarpiu paramos 
gavėjams ar laiku išmokant paramos 
lėšas, ypač pirmaisiais įgyvendinimo 
metais.

Or. en

Pakeitimas 4518
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. BŽŪP strateginių planų 
patvirtinimas ir jų įgyvendinimas 
valstybėse narėse negali sukelti vėlavimų 
paramos paraiškų laikotarpiu paramos 
gavėjams ar laiku išmokant paramos 
lėšas, ypač pirmaisiais įgyvendinimo 
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metais.

Or. en

Pakeitimas 4519
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Europos Komisijos atliekamas 
strateginių planų patvirtinimas ir jų 
įgyvendinimas valstybėse narėse neturėtų 
sukelti vėlavimų paskirstant pagalbą 
paramos gavėjams, ypač pirmaisiais 
įgyvendinimo metais.

Or. ro

Pakeitimas 4520
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Patvirtinus BŽŪP strateginį planą, 
Komisija per šešias savaites perduoda jį 
Europos Parlamentui ir Tarybai, išverstą į 
visas oficialiąsias Europos Sąjungos 
kalbas.

Or. en

Pakeitimas 4521
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 7 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Europos Komisija užtikrina, kad 
BŽŪP strateginių planų patvirtinimas ir 
jų įgyvendinimas valstybėse narėse 
nesukeltų vėlavimų išmokant lėšas 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams.

Or. en

Pakeitimas 4522
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
106 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

106a straipsnis

Laiku atliekami mokėjimai paramos 
gavėjams

Europos Komisijos atliekamas BŽŪP 
strateginių planų patvirtinimas ir jų 
įgyvendinimas valstybėse narėse negali 
sukelti vėlavimų paskirstant pagalbą 
paramos gavėjams, ypač pirmaisiais 
įgyvendinimo metais.

Or. en

Pakeitimas 4523
Peter Jahr, Albert Deß, Paolo De Castro, Norbert Lins

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus.

1. Valstybės narės prireikus gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus, o regioninė 
vadovaujančioji institucija taip pat gali 
teikti Komisijai prašymus iš dalies pakeisti 
regionines intervencinių priemonių 
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programas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas suteikia galimybę regioninėms vadovaujančiosioms institucijoms keisti 
regionines intervencinių priemonių programas.

Pakeitimas 4524
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus.

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus; prireikus 
regioninės vadovaujančiosios institucijos 
taip pat gali teikti prašymus dėl regioninių 
planų pakeitimo.

Or. pt

Pakeitimas 4525
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus.

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus, į kuriuos 
prireikus įtraukiamos regioninės kaimo 
plėtros programos.

Or. it

Pakeitimas 4526
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Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus.

1. Valstybės narės ir regionai gali 
teikti Komisijai prašymus iš dalies pakeisti 
savo BŽŪP strateginius planus ir 
regionines veiksmų programas.

Or. it

Pakeitimas 4527
Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus.

1. Valstybės narės ir atokiausi 
regionai gali teikti Komisijai prašymus iš 
dalies pakeisti savo BŽŪP strateginius 
planus.

Or. pt

Pakeitimas 4528
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus.

1. Valstybės narės gali iš dalies 
pakeisti savo BŽŪP strateginius planus, 
oficialiai pateikdamos pakeitimus 
Komisijai.

Or. en
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Pakeitimas 4529
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija taip pat gali siūlyti 
valstybei narei iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginį planą, pateikdama 
raštišką pagrindimą ir vadovaudamasi šio 
straipsnio 2 dalimi. Atitinkama valstybė 
narė per tris mėnesius atsako raštu ir, 
jeigu pritaria Komisijos pasiūlymams, 
pateikia prašymą iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginį planą pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 4530
Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės pateikia prašymus 
dėl pakeitimų, kad būtų padidintas jų 
plano, susijusio su klimato kaitos 
švelninimu, užmojis, jeigu jos tarptautiniu 
arba ES lygmeniu prisiima naujus 
klimato srities įsipareigojimus, jei iš dalies 
pakeičiami joms ES lygmeniu nustatyti 
klimato srities tikslai arba jei moksliniais 
tyrimais įrodoma, kad einamosios 
valstybių narių išmetamųjų teršalų kiekio 
tendencijos neatitinka jų įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 4531
Norbert Erdős
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymai iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus turi būti tinkamai 
pagrįsti ir, visų pirma, juose turi būti 
nurodytas tikėtinas plano pakeitimų 
poveikis 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
konkrečių tikslų siekimui. Prie jų 
pridedamas iš dalies pakeistas planas ir, 
prireikus, atnaujinti priedai.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4532
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymai iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus turi būti tinkamai 
pagrįsti ir, visų pirma, juose turi būti 
nurodytas tikėtinas plano pakeitimų 
poveikis 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
konkrečių tikslų siekimui. Prie jų 
pridedamas iš dalies pakeistas planas ir, 
prireikus, atnaujinti priedai.

2. Prašymai iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus, į kuriuos prireikus 
įtraukiamos regioninės kaimo plėtros 
programos, turi būti tinkamai pagrįsti ir, 
visų pirma, juose turi būti nurodytas 
tikėtinas plano pakeitimų poveikis 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų siekimui. Prie jų pridedamas iš dalies 
pakeistas planas ir, prireikus, atnaujinti 
priedai.

Or. it
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Pakeitimas 4533
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymai iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus turi būti tinkamai 
pagrįsti ir, visų pirma, juose turi būti 
nurodytas tikėtinas plano pakeitimų 
poveikis 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
konkrečių tikslų siekimui. Prie jų 
pridedamas iš dalies pakeistas planas ir, 
prireikus, atnaujinti priedai.

2. Prašymuose iš dalies pakeisti 
BŽŪP strateginius planus, visų pirma, turi 
būti nurodytas tikėtinas plano pakeitimų 
poveikis 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
konkrečių tikslų siekimui. Prie jų 
pridedamas iš dalies pakeistas planas ir, 
prireikus, atnaujinti priedai.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi naujoji BŽŪP apima paradigmos pakeitimą, susijusią su įgyvendinimu, valstybės 
narės turėtų turėti galimybę iš tikrųjų lanksčiai keisti savo planus per šį pirmąjį laikotarpį 
(atsižvelgiant į tai, kad jau nustatytas apribojimas dėl pakeitimų dažnumo – kartą per metus).

Pakeitimas 4534
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prašymai dėl pakeitimų bus atviri 
visuomenei, ir jiems taikoma panaši 
vertinimo procedūra, kaip nurodyta 106 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 4535
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įvertina pakeitimo 
derėjimą su šiuo reglamentu ir pagal jį 
priimtomis nuostatomis, derėjimą su 
Reglamentu (ES) [HzR] ir jo faktinį indėlį 
į konkrečių tikslų siekimą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama reglamento 106 ir 107 straipsniuose užtikrinti tokią pat procedūrą ir 
tokius pat kriterijus ir jis turi būti aiškinamas kartu su šia perrašyta dalimi.

Pakeitimas 4536
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina prašomą 
BŽŪP strateginio plano pakeitimą, jei 
pateikta reikiama informacija ir jei, 
Komisijos įsitikinimu, iš dalies pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, šiame reglamente 
nustatytais reikalavimais, pagal jį 
priimtomis nuostatomis ir Reglamentu 
(ES) [HzR].

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4537
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina prašomą BŽŪP 
strateginio plano pakeitimą, jei pateikta 
reikiama informacija ir jei, Komisijos 
įsitikinimu, iš dalies pakeistas planas dera 
su bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamentu (ES) [HzR].

4. Komisija įvertina ir patvirtina 
prašomą BŽŪP strateginio plano pakeitimą 
tokiomis pat sąlygomis, kurios nurodytos 
106 straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama reglamento 106 ir 107 straipsniuose užtikrinti tokią pat procedūrą ir 
tokius pat kriterijus ir jis turi būti aiškinamas kartu su šia perrašyta dalimi.

Pakeitimas 4538
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina prašomą BŽŪP 
strateginio plano pakeitimą, jei pateikta 
reikiama informacija ir jei, Komisijos 
įsitikinimu, iš dalies pakeistas planas dera 
su bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiame reglamente nustatytais reikalavimais, 
pagal jį priimtomis nuostatomis ir 
Reglamentu (ES) [HzR].

4. Komisija patvirtina prašomą BŽŪP 
strateginio plano, į kurį prireikus 
įtraukiamos regioninės kaimo plėtros 
programos, pakeitimą, jei pateikta 
reikiama informacija ir jei, Komisijos 
įsitikinimu, iš dalies pakeistas planas dera 
su bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiame reglamente nustatytais reikalavimais, 
pagal jį priimtomis nuostatomis ir 
Reglamentu (ES) [HzR].

Or. it

Pakeitimas 4539
Norbert Erdős
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali pateikti pastabas per 
30 darbo dienų nuo prašymo iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginį planą pateikimo 
dienos. Valstybė narė pateikia Komisijai 
visą reikiamą papildomą informaciją.

5. Komisija gali pateikti pastabas per 
30 darbo dienų nuo prašymo iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginį planą pateikimo 
dienos. Techniniai klausimai turi būti 
sprendžiami vedant diskusijas su 
atitinkama valstybe nare ir vadovaujantis 
tikra bendradarbiavimo logika. Į pastabas 
galima įtraukti tik likusius politinius 
klausimus.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4540
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija gali pateikti pastabas per 
30 darbo dienų nuo prašymo iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginį planą pateikimo 
dienos. Valstybė narė pateikia Komisijai 
visą reikiamą papildomą informaciją.

5. Komisija gali pateikti pastabas per 
30 darbo dienų nuo prašymo iš dalies 
pakeisti BŽŪP strateginį planą, į kurį 
prireikus įtraukiamos regioninės kaimo 
plėtros programos, pateikimo dienos. 
Valstybė narė pateikia Komisijai visą 
reikiamą papildomą informaciją.

Or. it

Pakeitimas 4541
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca



PE631.988v01-00 72/181 AM\1171755LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą patvirtinamas ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo dienos, kurią 
valstybė narė jį pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta.

6. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą, į kurį prireikus 
įtraukiamos regioninės kaimo plėtros 
programos, patvirtinamas ne vėliau kaip 
per tris mėnesius nuo dienos, kurią 
valstybė narė jį pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta.

Or. it

Pakeitimas 4542
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą patvirtinamas ne vėliau 
kaip per tris mėnesius nuo dienos, kurią 
valstybė narė jį pateikė, jeigu į Komisijos 
pastabas buvo tinkamai atsižvelgta.

6. BŽŪP strateginio plano dalinis 
pakeitimas įsigalioja ne vėliau kaip per tris 
mėnesius nuo dienos, kurią valstybė narė jį 
pateikė.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4543
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, 
atsižvelgiant į galimas išimtis, kurias 
Komisija nustato pagal 109 straipsnį.

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą, į kurį prireikus 
įtraukiamos regioninės kaimo plėtros 
programos, gali būti teikiamas ne dažniau 
kaip kartą per kalendorinius metus, 
atsižvelgiant į galimas išimtis, kurias 
Komisija nustato pagal 109 straipsnį.

Or. it

Pakeitimas 4544
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip kartą per kalendorinius 
metus, atsižvelgiant į galimas išimtis, 
kurias Komisija nustato pagal 109 
straipsnį.

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip tris kartus per kalendorinius 
metus, atsižvelgiant į galimas išimtis, 
kurias Komisija nustato pagal 109 
straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 4545
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip kartą per kalendorinius 
metus, atsižvelgiant į galimas išimtis, 
kurias Komisija nustato pagal 109 
straipsnį.

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip tris kartus per kalendorinius 
metus, atsižvelgiant į galimas išimtis, 
kurias Komisija nustato pagal 109 
straipsnį.

Or. pl
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Pakeitimas 4546
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, 
atsižvelgiant į galimas išimtis, kurias
Komisija nustato pagal 109 straipsnį.

7. BŽŪP strateginio plano dalinis 
pakeitimas gali būti teikiamas ne dažniau 
kaip kartą per kalendorinius metus, 
atsižvelgiant į galimas išimtis, kurios 
nustatomos šiame reglamente.

Or. en

Pagrindimas

Svarbūs politiniai klausimai, daugiausia susiję su BŽŪP strateginių planų rengimu ir 
patvirtinimu, negali būti perduoti iš ES teisės aktų leidėjų Komisijai.

Pakeitimas 4547
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip kartą per kalendorinius 
metus, atsižvelgiant į galimas išimtis, 
kurias Komisija nustato pagal 109 
straipsnį.

7. Prašymas iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginį planą gali būti teikiamas ne 
dažniau kaip du kartus per kalendorinius 
metus, atsižvelgiant į galimas išimtis, 
kurias Komisija nustato pagal 109 
straipsnį.

Or. pl

Pakeitimas 4548
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 8 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekvieną BŽŪP strateginio plano 
pakeitimą Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo aktą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto 
procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4549
Czesław Adam Siekierski

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekvieną BŽŪP strateginio plano 
pakeitimą Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo aktą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros.

8. Kiekvieną BŽŪP strateginio plano 
pakeitimą Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo aktą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros, 
kartu tinkamai informuodama Europos 
Parlamentą ir konkretų nacionalinį 
parlamentą.

Or. pl

Pakeitimas 4550
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Kiekvieną BŽŪP strateginio plano 
pakeitimą Komisija patvirtina priimdama 

8. Kiekvieną BŽŪP strateginio plano, 
į kurį prireikus įtraukiamos regioninės 
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įgyvendinimo aktą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros.

kaimo plėtros programos, pakeitimą 
Komisija patvirtina priimdama 
įgyvendinimo aktą, netaikydama 139 
straipsnyje nurodytos komiteto procedūros.

Or. it

Pakeitimas 4551
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Nedarant poveikio 80 straipsnio 
taikymui, BŽŪP strateginių planų 
pakeitimai teisiškai įsigalioja tik 
patvirtinti Komisijos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4552
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Patvirtinus BŽŪP strateginio 
plano pakeitimus, Komisija per šešias 
savaites perduoda jį Europos Parlamentui 
ir Tarybai, išverstą į visas oficialiąsias 
Europos Sąjungos kalbas.

Or. en
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Pakeitimas 4553
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Vien administracinio ar redakcinio 
pobūdžio taisymai, kurie nedaro poveikio 
politikos ir intervencinių priemonių 
įgyvendinimui, nelaikomi pakeitimo
prašymu. Valstybės narės informuoja 
Komisiją apie tokius taisymus.

10. Vien administracinio ar redakcinio 
pobūdžio taisymai, kurie nedaro poveikio 
politikos ir intervencinių priemonių 
įgyvendinimui, nelaikomi pakeitimu. 
Valstybės narės informuoja Komisiją apie 
tokius taisymus.

Or. en

Pakeitimas 4554
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
nuo visų BŽŪP strateginių planų 
patvirtinimo, Europos Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai skirtingų 
valstybių narių strateginių planų, 
pirmiausia Sąjungos tikslams įgyvendinti 
panaudotų intervencinių priemonių ir 
finansinių sumų, lyginamąją ataskaitą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti Europos Komisijos atliekamo strateginių planų vertinimo ir 
tvirtinimo proceso parlamentinę kontrolę nustatant reikalavimą per šešis mėnesius nuo 
paskutinio strateginio plano patvirtinimo pateikti skirtingų valstybių narių strateginių planų, 
pirmiausia Sąjungos tikslams įgyvendinti panaudotų intervencinių priemonių ir finansinių 
sumų, lyginamąją ataskaitą.
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Pakeitimas 4555
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

108 straipsnis Išbraukta.

Terminų, per kuriuos Komisija turi imtis 
veiksmų, apskaičiavimas

Jeigu šiame skyriuje nustatytas terminas, 
per kurį Komisija turi imtis veiksmų, tas 
terminas pradedamas skaičiuoti, kai
pateikiama visa informacija, atitinkanti 
šiame reglamente ir pagal jį priimtose 
nuostatose nustatytus reikalavimus.

Į šį terminą neįtraukiamas laikotarpis, 
prasidedantis kitą dieną po dienos, kurią 
Komisija išsiunčia valstybei narei savo 
pastabas arba prašymą pateikti 
patikslintus dokumentus, ir baigiasi, kai 
valstybė narė pateikia atsakymą 
Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Prieštaringiausias pasiūlymo dėl BŽŪP strateginių planų aspektas yra patvirtinimo veiksmai, 
kurių Komisija nėra gerai apibrėžusi. Šiame reglamente turime nustatyti išsamias taisykles 
dėl šio patvirtinimo, kad būtų aiškiai apibrėžtos Komisijos kompetencijos ribos įpareigojant 
valstybes nares įtraukti konkrečius elementus į planą arba jų neįtraukti. Būtina vengti 
Komisijos galimybės šantažuoti valstybes nares dėl strateginių planų turinio.

Pakeitimas 4556
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
108 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Į šį terminą neįtraukiamas laikotarpis, 
prasidedantis kitą dieną po dienos, kurią 
Komisija išsiunčia valstybei narei savo 

Išbraukta.
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pastabas arba prašymą pateikti 
patikslintus dokumentus, ir baigiasi, kai 
valstybė narė pateikia atsakymą 
Komisijai.

Or. es

Pagrindimas

Patirtis parodė, kad dėl nukrypti leidžiančių nuostatų būna didelių vėlavimų.

Pakeitimas 4557
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
109 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109 straipsnis Išbraukta.

Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl:

a) BŽŪP strateginių planų patvirtinimo 
procedūrų ir laikotarpių;

b) prašymų iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus pateikimo ir 
patvirtinimo procedūrų ir laikotarpių;

c) BŽŪP strateginių planų teikimo 
programavimo laikotarpiu periodiškumo, 
taip pat išimtinių atvejų, kuriais 
neatsižvelgiama į 107 straipsnio 7 dalyje 
nurodytą didžiausią pakeitimų skaičių, 
nustatymo.

Or. de

Pakeitimas 4558
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento



PE631.988v01-00 80/181 AM\1171755LT.docx

LT

109 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

109 straipsnis Išbraukta.

Deleguotieji įgaliojimai

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl:

a) BŽŪP strateginių planų patvirtinimo 
procedūrų ir laikotarpių;

b) prašymų iš dalies pakeisti BŽŪP 
strateginius planus pateikimo ir 
patvirtinimo procedūrų ir laikotarpių;

c) BŽŪP strateginių planų teikimo 
programavimo laikotarpiu periodiškumo, 
taip pat išimtinių atvejų, kuriais 
neatsižvelgiama į 107 straipsnio 7 dalyje 
nurodytą didžiausią pakeitimų skaičių, 
nustatymo.

Or. en

Pagrindimas

Svarbūs politiniai klausimai, daugiausia susiję su BŽŪP strateginių planų rengimu ir 
patvirtinimu, negali būti perduoti iš ES teisės aktų leidėjų Komisijai.

Pakeitimas 4559
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
V antraštinės dalies III a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIIa SKYRIUS

REGIONINIŲ VEIKSMŲ PROGRAMŲ 
TURINYS

109 a straipsnis

Regioninių veiksmų programų turinys

1. Kiekvieną regioninį veiklos planą 
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sudaro šie skirsniai:

a) poreikių vertinimas; b) intervencijos 
strategija;

c) kelioms intervencinėms priemonėms 
bendrų elementų aprašas;

d) regioninio lygmens intervencinių 
priemonių aprašas, suderintas su 
regioniniu lygmeniu įgyvendinamu 
strateginiu planu;

e) siektinų reikšmių ir finansiniai planai, 
susiję su regioniniu lygmeniu 
įgyvendinamomis intervencinėmis 
priemonėmis;

f) valdymo ir koordinavimo sistemos 
aprašas;

g) su paprastinimu ir mažesne 
administracine našta galutiniams 
paramos gavėjams susijusių elementų 
apibūdinimas.

2. Kiekvienas veiklos planas turi turėti 
šiuos priedus:

a) I priedą „Ex ante vertinimas ir 
strateginis poveikio aplinkai vertinimas 
(SPAV)“;

b) II priedą „SSGG analizė“;

c) III priedą „Konsultacijos su 
partneriais“;

d) IV priedą „Papildomas regioninis 
finansavimas pagal regionines veiksmų 
programas“.

109 b straipsnis

Poreikių vertinimas

109a straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodytame poreikių vertinime:

a) pateikiama 103 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos vietovės poreikiais pagrįstos 
SSGG analizės santrauka;

b) nurodomi su kiekvienu 6 straipsnyje 
minimu konkrečiu tikslu susiję poreikiai, 
remiantis faktine informacija, surinkta 
atlikus SSGG analizę. Apibūdinami visi 
poreikiai, nepriklausomai nuo to, ar jie 
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bus tenkinami įgyvendinant regioninę 
veiksmų programą;

c) įvertinami su 6 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytu konkrečiu tikslu „remti 
perspektyvias ūkių pajamas ir atsparumą“ 
susiję rizikos valdymo poreikiai;

d) jei būtina, pateikiama pažeidžiamų 
geografinių vietovių specialiųjų poreikių 
analizė;

e) nustatomi ir surikiuojami prioritetiniai 
poreikiai, taip pat deramai pagrindžiamos 
pasirinktys ir, jei būtina, nurodoma, kodėl 
kai kurie nustatyti poreikiai į regioninę 
veiksmų programą neįtraukti arba įtraukti 
tik iš dalies.

Vertinant konkrečius su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, nurodytus 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose, 
atsižvelgiama į nacionalinius 
aplinkosaugos ir klimato planus, 
parengtus pagal XI priede nurodytus 
teisės aktus. Šiam vertinimui atlikti 
naudojami naujausi ir patikimiausi 
duomenys.

109 c straipsnis

Intervencinės priemonės

Kiekvienos intervencinės priemonės, 
nurodytos 109a straipsnio 1 dalies d 
punkte minimuose regioniniuose veiklos 
planuose, apraše pateikiama ši 
informacija:

a) intervencinių priemonių rūšis, kuriai ta 
priemonė priskirta;

b) teritorinė taikymo sritis;

c) pasirinktas tos intervencinės priemonės 
modelis arba jos taikymo reikalavimai, 
kuriais užtikrinama, kad būtų veiksmingai 
siekiama 6 straipsnio 1 dalyje nurodyto (-
ų) konkretaus (-čių) tikslo (-ų). 
Aplinkosaugos ir klimato intervencinių 
priemonių atveju iš sąsajos su paramos 
sąlygų sistemos reikalavimais turi būti 
aišku, kad praktika nesidubliuoja;

d) tinkamumo finansuoti sąlygos;
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e) planuojami gauti metiniai 
intervencinės priemonės produktai ir, jei 
būtina, jų suskirstymas pagal pastoviąją 
arba vidutinę paramos vieneto sumą;

f) Jei yra, taip pat pateikiama ši 
informacija:

i) paramos forma ir norma;

ii) paramos vieneto sumos apskaičiavimas 
ir to apskaičiavimo patvirtinimas, kaip 
nurodyta 76 straipsnyje;

g) intervencinei priemonei pagal 88 
straipsnį skirtas metinis finansinis 
asignavimas. Jei būtina, atskirai 
nurodomos dotacijoms numatytos sumos 
ir finansinėms priemonėms numatytos 
sumos;

h) 86 straipsnio 3 dalyje ir 112 straipsnyje 
nurodytos techninės paramos naudojimo 
aprašas;

i) nuoroda į tai, ar intervencinė priemonė 
nėra priskirta SESV 42 straipsnio taikymo 
sričiai ir dėl jos turi būti atliekamas 
valstybės pagalbos vertinimas.

109 d straipsnis

Regioninių veiksmų programų keitimas

Regioninių veiksmų programų keitimui 
taikomos 107 straipsnio nuostatos

Or. it

Pakeitimas 4560
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 4561
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją.

Valstybės narės paskiria vieną ar daugiau 
už BŽŪP strateginių planų įgyvendinimą
atsakingas vadovaujančiąsias institucijas, 
prireikus per regionines intervencinių 
priemonių programas.

Or. en

Pakeitimas 4562
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją.

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginių planų, į kuriuos prireikus
įtraukiamos regioninės kaimo plėtros 
programos, įgyvendinimą atsakingą vieną 
ar kelias vadovaujančiąsias institucijas.

Or. it

Pakeitimas 4563
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją.

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją ir, jei taikoma, 
už kiekvieną regioninį planą atsakingą 
regioninę vadovaujančiąją instituciją.
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Or. pt

Pakeitimas 4564
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją.

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus ir už kiekvieną 
regioninę veiksmų programą atsakingą
vadovaujančiąją instituciją.

Or. it

Pakeitimas 4565
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją.

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją arba kelias 
institucijas.

Or. es

Pakeitimas 4566
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus atsakingą 
vadovaujančiąją instituciją.

Valstybės narės paskiria už jų BŽŪP 
strateginius planus atsakingą vieną arba 
kelias vadovaujančiąsias institucijas.
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Or. it

Pakeitimas 4567
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta atitinkama valdymo ir kontrolės 
sistema, užtikrinanti aiškų 
vadovaujančiosios institucijos ir kitų 
įstaigų funkcijų pasiskirstymą ir 
atskyrimą. Valstybės narės atsako už 
užtikrinimą, kad sistema veiktų 
veiksmingai visą BŽŪP strateginio plano 
galiojimo laikotarpį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Antroji pastraipa turėtų būti išbraukta, nes tai yra akreditavimo kriterijus, nustatytas BŽŪP 
horizontaliajame reglamente.

Pakeitimas 4568
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta atitinkama valdymo ir kontrolės 
sistema, užtikrinanti aiškų 
vadovaujančiosios institucijos ir kitų 
įstaigų funkcijų pasiskirstymą ir atskyrimą. 
Valstybės narės atsako už užtikrinimą, kad 
sistema veiktų veiksmingai visą BŽŪP 
strateginio plano galiojimo laikotarpį.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyta atitinkama valdymo ir kontrolės 
sistema, užtikrinanti aiškų 
vadovaujančiųjų institucijų ir kitų įstaigų 
funkcijų pasiskirstymą ir atskyrimą. 
Valstybės narės atsako už užtikrinimą, kad 
sistema veiktų veiksmingai visą BŽŪP 
strateginio plano galiojimo laikotarpį.

Or. en
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Pakeitimas 4569
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybėse narėse, kuriose mokėjimo 
agentūros pagal Reglamento (ES) Nr. ... 
(Horizontalusis reglamentas) 8 straipsnį 
įsteigtos regionų lygmeniu, nukrypstant 
nuo pirmo sakinio, vadovaujančiosios 
institucijos taip pat gali būti įsteigtos 
regionų lygmeniu. Jei įsteigiama daugiau 
nei viena vadovaujančioji institucija, 
valstybė narė paskiria koordinavimo 
įstaigą, kuri skatina vienodą ES taisyklių 
taikymą, veikia kaip tarpinė grandis tarp 
Komisijos ir vadovaujančiųjų institucijų ir 
užtikrina darną ir derėjimą su BŽŪP 
strateginio plano elementais, kurie 
nustatyti nacionaliniu lygmeniu pagal 93 
straipsnio antrą sakinį.

Or. de

Pakeitimas 4570
Clara Eugenia Aguilera García

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant pirmesnės dalies nuostatų, 
valstybės narės taip pat gali paskirti 
regionines vadovaujančiąsias institucijas, 
kurios valdytų ir kontroliuotų 
strateginiame plane nurodytų kaimo 
plėtros intervencinių priemonių, kaip 
nustatyta 64–72 straipsniuose, teritorinius 
aspektus. Tokiais atvejais valstybės narės 
paskirta nacionalinė vadovaujančioji 
institucija koordinuoja regioninių 
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vadovaujančiųjų institucijų veiklą 
užtikrindama, kad būtų laikomasi 1 dalies 
antros pastraipos nuostatų, ir tam 
nustatoma tinkama nacionalinė 
reglamentavimo sistema.

Or. es

Pakeitimas 4571
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeisdamos 1 dalies pirmos 
pastraipos, valstybės narės taip pat gali 
įsteigti regionines institucijas, kad šios 
įgyvendintų ir valdytų intervencines 
priemones, finansuojamas EŽŪFKP 
pagal nacionalinius strateginius planus, 
kai šios intervencinės priemonės skirtos 
regionams. Tokiu atveju nacionalinė 
valdymo institucija paskiria nacionalinį 
EŽŪFKP koordinavimo subjektą, kuris 
užtikrina vienodą Europos Sąjungos 
teisės normų taikymą ir nacionaliniame 
lygmenyje nustatytų strateginių planų 
elementų nuoseklumą pagal 93 straipsnio 
antrą pastraipą.

Naudodamosi pirmoje pastraipoje 
nurodytomis galimybėmis, valstybės narės 
gali deleguoti pareigą parengti strateginio 
plano regioninius elementus, kartu 
užtikrindamos bendrą nacionaliniu 
lygmeniu nustatyto strateginio plano 
nuoseklumą.

Or. fr

Pakeitimas 4572
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento



AM\1171755LT.docx 89/181 PE631.988v01-00

LT

110 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija atsako 
už efektyvų, veiksmingą ir tinkamą BŽŪP 
strateginio plano administravimą ir 
įgyvendinimą. Ji visų pirma užtikrina, kad:

2. Vadovaujančiosios institucijos
atsako už efektyvų, veiksmingą ir tinkamą 
BŽŪP strateginio plano administravimą ir 
įgyvendinimą. Ji visų pirma užtikrina, kad:

Or. en

Pakeitimas 4573
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaujančioji institucija atsako 
už efektyvų, veiksmingą ir tinkamą BŽŪP 
strateginio plano administravimą ir 
įgyvendinimą. Ji visų pirma užtikrina, kad:

2. Vadovaujančiosios institucijos
atsako už efektyvų, veiksmingą ir tinkamą 
BŽŪP strateginio plano administravimą ir 
įgyvendinimą. Ji visų pirma užtikrina, kad:

Or. it

Pakeitimas 4574
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų tinkama saugi elektroninė 
sistema, skirta įrašyti, laikyti, valdyti ir 
pranešti stebėsenai ir vertinimui 
reikalingus statistinius duomenis apie planą 
ir jo įgyvendinimą, ypač duomenis, 
reikalingus pažangai siekiant nustatytų 
tikslų ir siektinų reikšmių stebėti;

a) būtų tinkama saugi elektroninė 
sistema, skirta įrašyti, laikyti, valdyti ir 
pranešti stebėsenai ir vertinimui 
reikalingus statistinius duomenis apie planą 
ir jo įgyvendinimą, ypač duomenis, 
reikalingus pažangai siekiant nustatytų 
tikslų ir siektinų reikšmių stebėti. Galima 
naudoti mokėjimo agentūros naudojamą 
sistemą ir kitas statistines sistemas, pvz., 
ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT);
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Or. en

Pagrindimas

Nelogiška kurti lygiagrečias informacines sistemas. Mokėjimo agentūros sistemą galima 
papildyti ŪADT ir kitomis turimomis statistinėmis sistemomis.

Pakeitimas 4575
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) būtų informuojami apie 
įsipareigojimus, atsirandančius dėl skirtos 
pagalbos, ir taikytų atskirą apskaitos 
sistemą arba atitinkamą apskaitos kodą 
visiems su veiksmu susijusiems 
sandoriams;

i) būtų informuojami apie 
įsipareigojimus, atsirandančius dėl skirtos 
pagalbos, ir taikytų atitinkamą apskaitos 
kodą visiems su veiksmu susijusiems 
sandoriams;

Or. en

Pagrindimas

Atskira apskaitos sistema nėra būtina.

Pakeitimas 4576
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) būtų parengta metinė rezultatų 
ataskaita, įskaitant suvestines stebėsenos 
duomenų lenteles, ir, pasikonsultavus su
Stebėsenos komitetu, ji būtų pateikta 
Komisijai;

g) būtų pateikta visa būtina 
informacija, reikalinga metinei rezultatų 
ataskaitai parengti, įskaitant suvestines 
stebėsenos duomenų lenteles, ir būtų 
konsultuojamasi su Stebėsenos komitetu 
dėl ataskaitos;

Or. en
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Pakeitimas 4577
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) būtų parengta metinė rezultatų 
ataskaita, įskaitant suvestines stebėsenos 
duomenų lenteles, ir, pasikonsultavus su 
Stebėsenos komitetu, ji būtų pateikta 
Komisijai;

g) būtų parengta daugiametė rezultatų
stebėsenos ataskaita, įskaitant suvestines 
stebėsenos duomenų lenteles, ir, 
pasikonsultavus su Stebėsenos komitetu, ji 
būtų pateikta Komisijai;

(Šis pakeitimas taikomas visam 
nagrinėjamam teisės akto tekstui; priėmus 
šį pakeitimą reikės daryti atitinkamus 
pakeitimus visame tekste). 

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su įpareigojimo pateikti metinę rezultatų ataskaitą panaikinimu, 
vietoj jo nustatant reikalavimą 2026, 2028 ir 2030 m. pateikti daugiametę rezultatų 
stebėsenos ataskaitą, atsižvelgiant į horizontaliajame reglamente pateiktus pranešėjos 
pasiūlymus.

Pakeitimas 4578
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) būtų parengta metinė rezultatų 
ataskaita, įskaitant suvestines stebėsenos 
duomenų lenteles, ir, pasikonsultavus su 
Stebėsenos komitetu, ji būtų pateikta 
Komisijai;

g) būtų parengta trimetė rezultatų 
ataskaita, įskaitant suvestines stebėsenos 
duomenų lenteles, ir, pasikonsultavus su 
Stebėsenos komitetu, ji būtų pateikta 
Komisijai;

Or. en
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Pakeitimas 4579
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų 
atsižvelgta į Komisijos pastabas dėl 
metinių rezultatų ataskaitų;

h) būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų 
atsižvelgta į Komisijos pastabas dėl 
trimečių rezultatų ataskaitų;

Or. en

Pakeitimas 4580
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų 
atsižvelgta į Komisijos pastabas dėl 
metinių rezultatų ataskaitų;

h) būtų imtasi veiksmų, kuriais būtų 
atsižvelgta į Komisijos pastabas dėl 
rezultatų ataskaitų;

Or. de

Pakeitimas 4581
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) suinteresuotosios organizacijos, 
atstovaujančios ekonominiams, 
socialiniams ir aplinkos interesams, būtų 
informuojamos apie BŽŪP strateginio 
plano rengimą, pakeitimus ir 
patvirtinimą;

Or. es



AM\1171755LT.docx 93/181 PE631.988v01-00

LT

Pagrindimas

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
las intervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité de seguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, 
como consecuencia de la transparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estado miembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas. Por lo 
tanto, es necesario incorporar un refuerzo en la transparencia tanto respecto al plan 
estratégico de la PAC, como a las actividades e informaciones puestas a disposición o 
generadas en el comité de seguimiento.

Pakeitimas 4582
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) visoms suinteresuotosioms 
organizacijoms, atstovaujančioms 
ekonominiams, socialiniams ir aplinkos 
interesams, būtų suteikta prieiga prie 
visos informacijos apie BŽŪP strateginio 
plano rengimą, pakeitimus ir 
patvirtinimą, taip pat prie visos 
informacijos, teikiamos stebėsenos 
komitetui, įskaitant vykdytas konsultacijas 
ir jų rezultatus.

Or. es

Pagrindimas

El cambio a un único plan estratégico de la PAC por Estado miembro, que incorpora todas 
lasintervenciones en materia de ayudas directas, de desarrollo rural y sectoriales, con un 
único comité deseguimiento, comporta una notable reducción del marco institucional y, como 
consecuencia de latransparencia y posibilidades de desarrollar por parte de todos los 
interlocutores de un Estadomiembro la defensa de sus alternativas y/o propuestas, por tanto, 
es necesario incorporar un refuerzoen la transparencia tanto respecto al plan estratégico de 
la PAC, como a las actividades einformaciones puestas a disposición o generadas en el 
comité de seguimiento.

Pakeitimas 4583
Jørn Dohrmann
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Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) BŽŪP strateginiai planai ir visi 
atitinkami nacionalinės teisės aktai, 
kuriais įgyvendinamas planas 
nacionaliniu mastu, būtų išversti į anglų 
kalbą ir skelbiami, siekiant užtikrinti 
viešumą ir skaidrumą Europos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Europos lygmeniu reikia skaidrumo dėl BŽŪP įgyvendinimo valstybėse narėse. Tai būtų 
įmanoma, jei informacija apie įgyvendinimą būtų prieinama visoms valstybėms narėms. Tai 
padės ieškoti įkvėpimo dėl įgyvendinimo kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 4584
Jan Huitema, Fredrick Federley, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) BŽŪP strateginiai planai būtų 
išversti į anglų kalbą ir skelbiami taip, 
kad būtų užtikrintas viešumas ir 
skaidrumas Europos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant padidinti skaidrumą Europos lygmeniu, BŽŪP strateginiai planai turėtų būti išversti 
į anglų kalbą. Valstybės narės gali lengvai mokytis vienos iš kitų planų ir naudoti elementus, 
kad galėtų pritaikyti ir tobulinti savo planus.

Pakeitimas 4585
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) būtų sukurta funkcinė 
tarpininkavimo ir apeliacijų sistema.

Or. en

Pakeitimas 4586
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) būtų sukurtas funkciniu požiūriu 
nepriklausomas tarpininkavimo ir 
apeliacinis organas, sudarytas iš 
reikiamos patirties ir suinteresuotųjų 
subjektų atstovų, siekiant užtikrinti teisinį 
tikrumą paramos gavėjams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti sąžiningumą ir skaidrumą paramos gavėjams.

Pakeitimas 4587
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali paskirti vieną ar daugiau 
tarpinių institucijų, įskaitant vietos valdžios 
institucijas, regioninės plėtros įstaigas ar 
nevyriausybines organizacijas, valdyti ir 
įgyvendinti BŽŪP strateginiame plane 
nustatytas intervencines priemones.

3. Valstybė narė arba vadovaujančioji 
institucija gali paskirti vieną ar daugiau 
tarpinių institucijų, įskaitant vietos valdžios 
institucijas, regioninės plėtros įstaigas ar 
nevyriausybines organizacijas, valdyti ir 
įgyvendinti BŽŪP strateginiame plane ar 
regioninėse veiksmų programose
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nustatytas intervencines priemones.

Or. it

Pakeitimas 4588
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė arba vadovaujančioji
institucija gali paskirti vieną ar daugiau 
tarpinių institucijų, įskaitant vietos valdžios 
institucijas, regioninės plėtros įstaigas ar 
nevyriausybines organizacijas, valdyti ir 
įgyvendinti BŽŪP strateginiame plane 
nustatytas intervencines priemones.

3. Valstybė narė arba 
vadovaujančiosios institucijos gali paskirti 
vieną ar daugiau tarpinių institucijų, 
įskaitant vietos valdžios institucijas, 
regioninės plėtros įstaigas ar 
nevyriausybines organizacijas, valdyti ir 
įgyvendinti BŽŪP strateginiame plane 
nustatytas intervencines priemones.

Or. it

Pakeitimas 4589
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei vadovaujančioji institucija 
perduoda dalį savo užduočių kitai įstaigai, 
vadovaujančioji institucija išlieka visiškai 
atsakinga už tų užduočių efektyvų ir 
tinkamą valdymą bei įgyvendinimą. 
Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
būtų nustatytos tinkamos nuostatos, 
kuriomis būtų sudarytos sąlygos kitai 
įstaigai gauti visus toms užduotims vykdyti 
reikiamus duomenis ir informaciją.

4. Jei vadovaujančioji institucija 
perduoda dalį savo užduočių kitai įstaigai, 
vadovaujančioji institucija išlieka visiškai 
atsakinga už tų užduočių efektyvų ir 
tinkamą valdymą bei įgyvendinimą. Jei 
valstybėse narėse vadovaujančiųjų 
institucijų užduotys vykdomos regionų 
lygmeniu, įstaiga pagal 1 dalį koordinuoja 
efektyvų ir tinkamą valdymą bei 
įgyvendinimą. Vadovaujančioji institucija 
užtikrina, kad būtų nustatytos tinkamos 
nuostatos, kuriomis būtų sudarytos sąlygos 
kitai įstaigai gauti visus toms užduotims 
vykdyti reikiamus duomenis ir informaciją.
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Or. de

Pakeitimas 4590
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei vadovaujančioji institucija 
perduoda dalį savo užduočių kitai įstaigai, 
vadovaujančioji institucija išlieka visiškai 
atsakinga už tų užduočių efektyvų ir 
tinkamą valdymą bei įgyvendinimą. 
Vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
būtų nustatytos tinkamos nuostatos, 
kuriomis būtų sudarytos sąlygos kitai 
įstaigai gauti visus toms užduotims vykdyti 
reikiamus duomenis ir informaciją.

4. Jei vadovaujančioji institucija 
perduoda dalį savo užduočių kitai įstaigai, 
kompetentinga vadovaujančioji institucija 
išlieka visiškai atsakinga už tų užduočių 
efektyvų ir tinkamą valdymą bei 
įgyvendinimą. Kompetentinga 
vadovaujančioji institucija užtikrina, kad 
būtų nustatytos tinkamos nuostatos, 
kuriomis būtų sudarytos sąlygos kitai 
įstaigai gauti visus toms užduotims vykdyti 
reikiamus duomenis ir informaciją.

Or. en

Pakeitimas 4591
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
išsamiomis taisyklėmis dėl 2 dalies j ir k 
punktuose nustatytų informavimo, 
viešinimo ir matomumo reikalavimų 
taikymo.

Komisija pagal 138 straipsnį priima 
įgyvendinimo aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas išsamiomis 
taisyklėmis dėl 2 dalies j ir k punktuose 
nustatytų informavimo, viešinimo ir 
matomumo reikalavimų taikymo.

Or. en

Pagrindimas

Tai turėtų būti įgyvendinimo aktas, nes 138 straipsnyje nėra nuorodos į 110 straipsnį.
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Pakeitimas 4592
Ulrike Müller

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

111 straipsnis Išbraukta.

Stebėsenos komitetas

1.

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą 
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

Kiekvienas Stebėsenos komitetas priima 
savo darbo tvarkos taisykles.

Stebėsenos komitetas posėdžiauja bent 
kartą metuose ir svarsto visus klausimus, 
kurie daro poveikį BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų siektinų reikšmių 
siekimui.

Stebėsenos komiteto darbo tvarkos 
taisykles ir visus duomenis bei 
informaciją, kuria su Stebėsenos komitetu 
dalijamasi, valstybė narė skelbia 
internete.

2.

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams.

Kiekvienam Stebėsenos komiteto nariui 
suteikiama balsavimo teisė.

Valstybė narė stebėsenos komiteto narių 
sąrašą skelbia internete.

Komisijos atstovai dalyvauja Stebėsenos 
komiteto veikloje patarėjo teisėmis.

3. Stebėsenos komitetas visų pirma 
svarsto:
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a) BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
ir tarpinių bei siektinų reikšmių siekimo 
pažangą;

b) visus klausimus, kurie daro poveikį 
BŽŪP strateginio įgyvendinimui, ir 
veiksmus, kurių imtasi tiems klausimams 
išspręsti;

c) ex ante vertinimo elementus, išvardytus 
Reglamento (ES) [BNR] 52 straipsnio 3 
dalyje, ir Reglamento (ES) [BNR] 53 
straipsnio 1 dalyje nurodytą strateginį 
dokumentą;

d) vertinimų pažangą, vertinimų 
santraukas ir veiksmus, kurių imtasi 
atsižvelgiant į išvadas;

e) komunikacijos ir matomumo veiksmų 
įgyvendinimą;

f) administracinių pajėgumų stiprinimą 
valdžios institucijoms ir paramos 
gavėjams, kai būtina.

4. Stebėsenos komitetas teikia savo 
nuomonę dėl:

a) BŽŪP strateginio plano projekto;

b) veiksmų atrankos metodikos ir 
kriterijų;

c) metinių rezultatų ataskaitų;

d) vertinimo plano ir jo pakeitimų;

e) vadovaujančiosios institucijos 
pasiūlymų dėl BŽŪP strateginio plano 
pakeitimų.

Or. en

Pakeitimas 4593
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą Pateikusi BŽŪP strateginį planą valstybė 
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valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

narė įsteigia BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo stebėsenos komitetą (toliau –
Stebėsenos komitetas), o regionai, jei 
taikoma, įsteigia regioninės intervencijos 
programų įgyvendinimo kontrolės 
komitetą.

Or. es

Pakeitimas 4594
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą 
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą 
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas), o 
regionuose prireikus įsteigiamas 
komitetas, kuris stebi regioninių 
intervencinių priemonių programų 
įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 4595
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą 
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą 
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas), ir 
prireikus įsteigiamas regioninis 
stebėsenos komitetas, kuris prižiūri 
regioninių planų įgyvendinimą.

Or. pt
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Pakeitimas 4596
Maria Lidia Senra Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą 
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą 
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas). Valstybė 
narė gali įsteigti regioninius komitetus, jei 
nusprendžia strateginį planą taikyti 
regiono lygmeniu.

Or. es

Pakeitimas 4597
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą 
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

Prieš pateikdamos BŽŪP strateginį planą 
valstybė narė ir vadovaujančiosios 
institucijos įsteigia BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo stebėsenos komitetą (toliau –
Stebėsenos komitetas).

Or. it

Pakeitimas 4598
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 

Valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
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plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

(toliau – Stebėsenos komitetas).

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu reikia nustatyti tik stebėsenos komiteto steigimo įpareigojimus. Visi kiti 
stebėsenos komiteto klausimai priklauso valstybėms narėms.

Pakeitimas 4599
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdama BŽŪP strateginį planą
valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

Valstybė narė įsteigia BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo stebėsenos komitetą 
(toliau – Stebėsenos komitetas).

Or. pl

Pakeitimas 4600
Estefanía Torres Martínez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė gali įsteigti regioninius 
kaimo plėtros intervencinių priemonių 
stebėsenos komitetus, kaip numatyta šio 
reglamento IV skyriuje, jei nusprendžia 
tas intervencines priemones taikyti 
regiono lygmeniu.

Or. es
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Pagrindimas

Jei kaimo plėtros intervencinės priemonės taikomos regiono lygmeniu, jas reikia stebėti 
atidžiau, todėl vertėtų išlaikyti šiuos komitetus, kad šios intervencinės priemonės būtų geriau 
pritaikytos ir būtų galima tiksliau įvertinti jų poveikį.

Pakeitimas 4601
Maria Noichl

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Narystė stebėsenos komitete apima 
nacionalinio vietos veiklos grupių tinklo 
ar kitų subregioninių įstaigų, kurios 
skirias lėšas LEADER intervencinėms 
priemonėms, atstovus.

Or. en

Pakeitimas 4602
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas Stebėsenos komitetas priima 
savo darbo tvarkos taisykles.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu reikia nustatyti tik stebėsenos komiteto steigimo įpareigojimą. Visi kiti 
stebėsenos komiteto klausimai priklauso valstybėms narėms.

Pakeitimas 4603
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
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111 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos komitetas posėdžiauja bent 
kartą metuose ir svarsto visus klausimus, 
kurie daro poveikį BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų siektinų reikšmių 
siekimui.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu reikia nustatyti tik stebėsenos komiteto steigimo įpareigojimą. Visi kiti 
stebėsenos komiteto klausimai priklauso valstybėms narėms.

Pakeitimas 4604
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos komitetas posėdžiauja bent 
kartą metuose ir svarsto visus klausimus, 
kurie daro poveikį BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų siektinų reikšmių siekimui.

Stebėsenos komitetas posėdžiauja bent 
kartą metuose ir svarsto visus klausimus, 
kurie daro poveikį BŽŪP strateginiame 
plane ir prireikus regioninėse 
intervencinių priemonių programose 
nustatytų siektinų reikšmių siekimui.

Or. en

Pagrindimas

Regioninių intervencinių programų atveju įsteigiami regioniniai stebėsenos komitetai, kurie 
prižiūri, kaip įgyvendinamos regioninės intervencinės priemonės.

Pakeitimas 4605
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

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

Stebėsenos komitetas posėdžiauja bent 
kartą metuose ir svarsto visus klausimus, 
kurie daro poveikį BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų siektinų reikšmių siekimui.

Stebėsenos komitetas posėdžiauja bent 
kartą metuose ir svarsto visus klausimus, 
kurie daro poveikį BŽŪP strateginiame 
plane ir prireikus regioninėse 
intervencinių priemonių programose 
nustatytų siektinų reikšmių siekimui.

Or. en

Pakeitimas 4606
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos komiteto darbo tvarkos 
taisykles ir visus duomenis bei 
informaciją, kuria su Stebėsenos komitetu 
dalijamasi, valstybė narė skelbia 
internete.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu reikia nustatyti tik stebėsenos komiteto steigimo įpareigojimą. Visi kiti 
stebėsenos komiteto klausimai priklauso valstybėms narėms.

Pakeitimas 4607
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos komiteto darbo tvarkos 
taisykles ir visus duomenis bei informaciją, 
kuria su Stebėsenos komitetu dalijamasi, 
valstybė narė skelbia internete.

Stebėsenos komiteto darbo tvarkos 
taisykles ir visus duomenis bei informaciją, 
kuria su Stebėsenos komitetu dalijamasi, 
valstybė narė ir, kai tinkama, regionai 
skelbia internete.
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Or. en

Pakeitimas 4608
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stebėsenos komiteto darbo tvarkos 
taisykles ir visus duomenis bei 
informaciją, kuria su Stebėsenos komitetu 
dalijamasi, valstybė narė skelbia internete.

Stebėsenos komiteto darbo tvarkos 
taisykles ir Stebėsenos komiteto nuomones
valstybė narė skelbia internete.

Or. de

Pagrindimas

Pareiga skelbti visus Stebėsenos komitetui pateiktus duomenis ir informaciją ir Stebėsenos 
komiteto narius turėtų būti išbraukta. Pirma, tai gali būti asmens duomenys arba dėl kitų 
priežasčių konfidenciali informacija. Antra, dėl pareigos skelbti visą pateiktą informaciją 
Stebėsenos komitetui gali būti sunkiau nagrinėti konfidencialias situacijas. Skelbimo 
klausimas turėtų būti reglamentuotas atitinkamo Stebėsenos komiteto darbo tvarkos 
taisyklėse.

Pakeitimas 4609
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tarp Stebėsenos komiteto narių 
yra vietos veiklos grupių nacionalinio 
tinklo arba kitų subregioninių plėtros 
agentūrų, kurios skiria lėšų taikant 
iniciatyvos LEADER intervencines 
priemones, atstovai.

Or. en
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Pakeitimas 4610
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė sprendžia dėl 
Stebėsenos komiteto sudėties ir užtikrina 
proporcingą atstovavimą atitinkamoms 
valdžios institucijoms ir tarpinėms 
institucijoms, taip pat 94 straipsnio 3 
dalyje nurodytų partnerių atstovams.

Išbraukta.

Kiekvienam Stebėsenos komiteto nariui 
suteikiama balsavimo teisė.

Valstybė narė stebėsenos komiteto narių 
sąrašą skelbia internete.

Komisijos atstovai dalyvauja Stebėsenos 
komiteto veikloje patarėjo teisėmis.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu reikia nustatyti tik stebėsenos komiteto steigimo įpareigojimą. Visi kiti 
stebėsenos komiteto klausimai priklauso valstybėms narėms.

Pakeitimas 4611
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Paul Brannen, Momchil Nekov, Marc 
Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams.

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties, tinkamai atsižvelgdama 
į interesų konfliktų prevenciją, ir užtikrina 
proporcingą atstovavimą valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams, kurie yra tinkami 
visiems 6 straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
tikslams įgyvendinti.
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Or. en

Pakeitimas 4612
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams.

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams. Valstybės narės 
užtikrina, kad į stebėsenos komiteto sudėtį 
įeitų moterys narės.

Or. en

Pakeitimas 4613
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams.

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams. Žemės ūkio 
atstovaujamosioms organizacijoms 
suteikiama teisė prašyti narystės komitete.

Or. en

Pakeitimas 4614
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento



AM\1171755LT.docx 109/181 PE631.988v01-00

LT

111 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams.

Valstybė narė ir, jei taikoma, regionai
sprendžia dėl Stebėsenos komiteto ar 
komitetų sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams.

Or. es

Pakeitimas 4615
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams.

Valstybė narė ir, kai tinkama, regionai 
sprendžia dėl Stebėsenos komiteto sudėties 
ir užtikrina proporcingą atstovavimą 
atitinkamoms valdžios institucijoms ir 
tarpinėms institucijoms, taip pat 94 
straipsnio 3 dalyje nurodytų partnerių 
atstovams.

Or. en

Pakeitimas 4616
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam Stebėsenos komiteto nariui 
suteikiama balsavimo teisė.

Komitetas veikia taip, kad būtų užtikrinta, 
jog jo nariai galėtų dalyvauti pagal 
demokratinės sistemos taisykles.

Or. es
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Pakeitimas 4617
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienam Stebėsenos komiteto nariui 
suteikiama balsavimo teisė.

Kiekvienam Stebėsenos komiteto nariui 
suteikiama balsavimo teisė, kuri gali būti 
indeksuotas balsas priimant 
neprivalomąsias nuomones.

Or. en

Pakeitimas 4618
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė stebėsenos komiteto narių 
sąrašą skelbia internete.

Valstybė narė stebėsenos komiteto narių 
sąrašą pateikia Komisijai, kuri jį 
nedelsdama paskelbia viešai internete.

Or. de

Pakeitimas 4619
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė stebėsenos komiteto narių 
sąrašą skelbia internete.

Valstybė narė ir, kai tinkama, regionai 
stebėsenos komiteto narių sąrašą skelbia 
internete.

Or. en
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Pakeitimas 4620
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Stebėsenos komitetas visų pirma 
svarsto:

Išbraukta.

a) BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
ir tarpinių bei siektinų reikšmių siekimo
pažangą;

b) visus klausimus, kurie daro poveikį 
BŽŪP strateginio įgyvendinimui, ir 
veiksmus, kurių imtasi tiems klausimams 
išspręsti;

c) ex ante vertinimo elementus, išvardytus 
Reglamento (ES) [BNR] 52 straipsnio 3 
dalyje, ir Reglamento (ES) [BNR] 53 
straipsnio 1 dalyje nurodytą strateginį 
dokumentą;

d) vertinimų pažangą, vertinimų 
santraukas ir veiksmus, kurių imtasi 
atsižvelgiant į išvadas;

e) komunikacijos ir matomumo veiksmų 
įgyvendinimą;

f) administracinių pajėgumų stiprinimą 
valdžios institucijoms ir paramos 
gavėjams, kai būtina.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu reikia nustatyti tik stebėsenos komiteto steigimo įpareigojimą. Visi kiti 
stebėsenos komiteto klausimai priklauso valstybėms narėms.

Pakeitimas 4621
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Stebėsenos komitetas visų pirma 
svarsto:

3. Pagal teritorinio taikymo sritį 
stebėsenos komitetas visų pirma gali 
svarstyti:

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas atsižvelgiant į 1 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 4622
Peter Jahr, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo ir tarpinių bei siektinų 
reikšmių siekimo pažangą;

a) BŽŪP strateginio plano ir, kai 
tinkama, regioninių intervencinių 
priemonių programų įgyvendinimo ir 
tarpinių bei siektinų reikšmių siekimo 
pažangą;

Or. en

Pakeitimas 4623
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo ir tarpinių bei siektinų 
reikšmių siekimo pažangą;

a) BŽŪP strateginio plano ir, jei 
taikoma, regioninės intervencijos 
programų įgyvendinimo ir tarpinių bei 
siektinų reikšmių siekimo pažangą;

Or. es
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Pakeitimas 4624
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) visus klausimus, kurie daro poveikį 
BŽŪP strateginio įgyvendinimui, ir 
veiksmus, kurių imtasi tiems klausimams 
išspręsti;

b) visus klausimus, kurie daro poveikį 
BŽŪP strateginio plano ir, kai tinkama, 
regioninių intervencinių priemonių 
programų įgyvendinimui, ir veiksmus, 
kurių imtasi tiems klausimams išspręsti;

Or. en

Pakeitimas 4625
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) klausimus, susijusius su stebėsenai 
prieinamų duomenų ir rodiklių kokybe ir 
kiekiu;

Or. en

Pagrindimas

Stebėsenos komitetas turėtų apsvarstyti, ar yra sričių, kuriose trūksta bazinių duomenų arba 
jų nepakanka stebėsenai atlikti, ir kurių sričių rodiklius reikia tobulinti.

Pakeitimas 4626
Maria Noichl, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) klausimus, susijusius su stebėsenai 
prieinamų duomenų ir rodiklių kokybe ir 
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kiekiu;

Or. en

Pagrindimas

Stebėsenos komitetas turėtų apsvarstyti, ar yra sričių, kuriose trūksta bazinių duomenų arba 
jų nepakanka stebėsenai atlikti, ir kurių sričių rodiklius reikia tobulinti.

Pakeitimas 4627
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) klausimus, susijusius su stebėsenai 
skirtų duomenų ir rodiklių kokybe ir 
kiekiu;

Or. en

Pakeitimas 4628
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) administracinių pajėgumų 
stiprinimą valdžios institucijoms ir 
paramos gavėjams, kai būtina.

f) pajėgumų stiprinimą valdžios 
institucijoms ir paramos gavėjams,
pilietinei visuomenei ir įstaigoms, 
atsakingoms už socialinės įtraukties 
skatinimą, kaip nurodyta 94 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 4629
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) administracinių pajėgumų 
stiprinimą valdžios institucijoms ir 
paramos gavėjams, kai būtina.

f) pajėgumų stiprinimą valdžios 
institucijoms, pilietinei visuomenei 
atstovaujančioms įstaigoms, nurodytoms 
94 straipsnyje, ir paramos gavėjams, kai 
būtina.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas į pajėgumų stiprinimą, kad jos galėtų 
veiksmingai imtis savo naujo vaidmens nacionaliniu lygmeniu formuojant politiką.

Pakeitimas 4630
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) supaprastinimą ir administracinės 
naštos mažinimą galutiniams paramos 
gavėjams.

Or. en

Pakeitimas 4631
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) lyčių aspekto integravimo metodas 
naudojamas kuriant, įgyvendinant, stebint 
ir vertinant BŽŪP strateginį planą.

Or. en
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Pakeitimas 4632
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) metinių rezultatų ataskaitas.

Or. en

Pakeitimas 4633
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) metinių rezultatų ataskaitų.

Or. es

Pakeitimas 4634
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Stebėsenos komitetas teikia savo 
nuomonę dėl:

Išbraukta.

a) BŽŪP strateginio plano projekto;

b) veiksmų atrankos metodikos ir 
kriterijų;

c) metinių rezultatų ataskaitų;

d) vertinimo plano ir jo pakeitimų;

e) vadovaujančiosios institucijos 
pasiūlymų dėl BŽŪP strateginio plano 
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pakeitimų.

Or. en

Pagrindimas

ES lygmeniu reikia nustatyti tik stebėsenos komiteto steigimo įpareigojimą. Visi kiti 
stebėsenos komiteto klausimai priklauso valstybėms narėms.

Pakeitimas 4635
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Stebėsenos komitetas teikia savo 
nuomonę dėl:

4. Stebėsenos komitetas gali pateikti
savo nuomonę dėl:

Or. de

Pagrindimas

Stebėsenos komitetas neturėtų būti įpareigojamas pateikti nuomonę. Pakanka numatyti tokią 
galimybę.

Pakeitimas 4636
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Stebėsenos komitetas teikia savo 
nuomonę dėl:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 4637
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
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111 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginio plano projekto; Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 4638
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) metinių rezultatų ataskaitų; Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 4639
Nikos Androulakis

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) metinių rezultatų ataskaitų; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Perkelta į 111 straipsnio 3 dalies fa punktą (naują).

Pakeitimas 4640
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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c) metinių rezultatų ataskaitų; c) rezultatų ataskaitų;

Or. de

Pakeitimas 4641
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) rodiklių ir su jais susijusių (in 
situ) stebėsenos procedūrų.

Or. en

Pakeitimas 4642
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio
plano laikotarpiais.

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti,
nacionalinių administracijų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų darbuotojų 
gebėjimams stiprinti, taip pat analitinei 
paramai teikti vykdant užduotis, susijusias 
su įrodymais pagrįstu politikos formavimu 
pagal šį reglamentą. Šioje dalyje nurodyti 
veiksmai gali būti susiję su ankstesniais ir 
vėlesniais BŽŪP strateginio plano 
laikotarpiais.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą valstybės narės įgis naują politikos formavimo vaidmenį ir turės atlikti 
užduotis, pvz., įvertinti poreikius, kurios bus naujos žemės ūkio ministerijoms. Todėl svarbu 
suteikti galimybę toms valstybėms narėms, kurios to pageidauja, padidinti savo techninės 
pagalbos biudžetą, kad jos galėtų mokyti darbuotojus arba gautų techninę paramą naujoms 
užduotims, susijusioms su įrodymais grindžiamu politikos formavimu, vykdyti.

Pakeitimas 4643
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję 
su ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP 
strateginio plano laikotarpiais.

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma išbraukti 113 straipsnį.

Pakeitimas 4644
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 

1. Valstybės narės iniciatyva EŽŪGF 
ir EŽŪFKP gali remti bet kokią priemonę, 
būtiną paramai pagal visą BŽŪP strateginį 
planą veiksmingai administruoti ir 
įgyvendinti.
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BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję 
su ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP 
strateginio plano laikotarpiais.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti, ar techninė pagalba gali būti naudojama bet kokioms priemonėms, 
neatsižvelgiant į šios priemonės finansavimo šaltinį.

Pakeitimas 4645
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą ir 
regionines veiksmų programas
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

Or. it

Pakeitimas 4646
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 

1. Valstybės narės arba, kai tinkama, 
regionų iniciatyva EŽŪFKP gali remti 
veiksmus, būtinus paramai pagal BŽŪP 
strateginį planą veiksmingai administruoti 
ir įgyvendinti, taip pat 113 straipsnio 1 
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BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

dalyje nurodytam BŽŪP tinklui sukurti ir 
valdyti. Šioje dalyje nurodyti veiksmai gali 
būti susiję su ankstesniais ir vėlesniais 
BŽŪP strateginio plano laikotarpiais.

Or. en

Pakeitimas 4647
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat vietos veiklos grupėms, ir 113 
straipsnio 1 dalyje nurodytam BŽŪP 
tinklui sukurti ir valdyti. Šioje dalyje 
nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

Or. en

Pakeitimas 4648
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat vietos veiklos grupėms, ir 113 
straipsnio 1 dalyje nurodytam BŽŪP 
tinklui sukurti ir valdyti. Šioje dalyje 
nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
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plano laikotarpiais. ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

Or. en

Pakeitimas 4649
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP remia veiksmus, būtinus paramai 
pagal BŽŪP strateginį planą veiksmingai 
administruoti ir įgyvendinti, taip pat 113 
straipsnio 1 dalyje nurodytam BŽŪP 
tinklui sukurti ir valdyti. Šioje dalyje 
nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

Or. en

Pakeitimas 4650
Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybių narių iniciatyva teikiama 
techninė parama nenaudojama 
tvirtinančiosioms įstaigoms, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) [HzR] 11 
straipsnyje, finansuoti.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 4651
Beata Gosiewska
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Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybių narių iniciatyva teikiama 
techninė parama nenaudojama 
tvirtinančiosioms įstaigoms, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) [HzR] 11 
straipsnyje, finansuoti.

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 4652
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai nereikalingas dubliavimas, kuriuo neprisidedama prie supaprastinimo.

Pakeitimas 4653
Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų ir kitų inovacijų sektoriaus subjektų, 
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros 

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
nevyriausybinių organizacijų, 
atstovaujančių, be kita ko, ūkininkų 
sąjungoms, įskaitant smulkiuosius 
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sritimi, ryšiams palaikyti nacionaliniu 
lygmeniu.

ūkininkus ir tuos ūkininkus, kurie 
aprūpina vietos rinkas, taip pat aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir gyvūnų gerovės 
NVO ir administracijų, konsultantų, tyrėjų 
ir kitų inovacijų sektoriaus subjektų, 
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sritimi, ryšiams palaikyti nacionaliniu 
lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 4654
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų ir kitų inovacijų sektoriaus subjektų, 
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sritimi, ryšiams palaikyti nacionaliniu 
lygmeniu.

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų, gamybos sektorių atstovų ir kitų 
inovacijų sektoriaus subjektų, susijusių su 
žemės ūkio ir kaimo plėtros sritimi, 
ryšiams palaikyti nacionaliniu lygmeniu. 
Šis tinklas grindžiamas jau veikiančiomis 
tinklo struktūromis valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 4655
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
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nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų ir kitų inovacijų sektoriaus subjektų, 
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sritimi, ryšiams palaikyti nacionaliniu 
lygmeniu.

nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų, kompetentingų žemės ūkio 
sektoriaus atstovų ir kitų inovacijų 
sektoriaus subjektų, susijusių su žemės 
ūkio ir kaimo plėtros sritimi, ryšiams 
palaikyti nacionaliniu lygmeniu.

Or. hr

Pakeitimas 4656
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų ir kitų inovacijų sektoriaus subjektų, 
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sritimi, ryšiams palaikyti nacionaliniu 
lygmeniu.

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų, gamintojų organizacijų atstovų ir 
kitų inovacijų sektoriaus subjektų, susijusių 
su žemės ūkio ir kaimo plėtros sritimi, 
ryšiams palaikyti nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 4657
Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
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organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų ir kitų inovacijų sektoriaus subjektų, 
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sritimi, ryšiams palaikyti nacionaliniu 
lygmeniu.

kiekvieno sektoriaus organizacijų ir 
administracijų, konsultantų, tyrėjų ir kitų 
inovacijų sektoriaus subjektų, susijusių su 
žemės ūkio ir kaimo plėtros sritimi, 
ryšiams palaikyti nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 4658
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendros žemės ūkio politikos tinklas 
turėtų būti grindžiamas jau esamomis 
tinklų struktūromis valstybėse narėse.

Or. ro

Pakeitimas 4659
James Nicholson, Jørn Dohrmann

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Bendros žemės ūkio politikos 
tinklas turėtų būti grindžiamas jau 
esamomis valstybių narių tinklų kūrimo 
struktūromis.

Or. en

Pakeitimas 4660
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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b) padėti valstybių narių 
administracijoms įgyvendinti BŽŪP 
strateginius planus ir pereiti prie veiklos 
rezultatais grindžiamo įgyvendinimo 
modelio;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4661
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) remti ir supaprastinti lyčių aspekto 
integravimo metodą įvairiais lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 4662
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) ir remti tarpregioninį ir tarptautinį 
vietos veiklos grupių, įskaitant ES šalyse 
kandidatėse, asocijuotosiose ar 
kaimyninėse šalyse esančias grupes, 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 4663
Martin Häusling, Bronis Ropė, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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113 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) remti vietos veiklos grupių ir 
vadovaujančiųjų institucijų bei mokėjimo 
agentūrų darbuotojų, kurie palaiko ryšius 
su vietos veiklos grupėmis, gebėjimų 
stiprinimą;

Or. en

Pakeitimas 4664
Jean Arthuis

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) suteikti galimybę teikti informaciją 
apie šio reglamento 70 straipsnyje 
nurodytas rizikos valdymo priemones,
įskaitant ateities sandorius, su jomis 
susipažinti ir jas nustatyti;

Or. fr

Pakeitimas 4665
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padėti stiprinti valstybių narių 
administracijų ir kitų subjektų, 
dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP 
strateginius planus, pajėgumus, įskaitant 
su stebėsenos ir vertinimo procesais 
susijusius pajėgumus;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 4666
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) prisidėti prie valstybių narių 
administracijų gebėjimų stiprinimo lyčių 
aspekto integravimo ir BŽŪP strateginių 
planų biudžeto sudarymo atsižvelgiant į 
lyčių aspektą srityje, rinkti pagal lytį 
suskirstytus duomenis; taip pat sukurti 
platformą suinteresuotiesiems subjektams, 
kad jie galėtų keistis geriausia patirtimi 
vykdant veiksmus, susijusius su 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytu konkrečiu 
lyčių lygybės tikslu;

Or. en

Pakeitimas 4667
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EIP tikslas yra skatinti inovacijas ir 
veiksmingiau keistis žiniomis.

2. EIP tikslas yra skleisti tvarią 
novatorišką praktiką ir veiksmingiau 
keistis žiniomis, taip pat tarp mokslinių 
tyrimų ir žemės ūkio sektorių, ir įgyti 
tarpusavio įgūdžių bei dalytis būdais ir 
metodais, siekiant sukurti tvarias 
sistemas.

Or. en
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Pagrindimas

Inovacijos savaime nėra tikslas. Inovacijas skatina būtinybė, spraga ar problema. EIP 
tikslas – aiškiai skleisti žinias ir įgūdžius, kad jie būtų naudingi sektoriui ir būtų pasiektas 
tvarumas.

Pakeitimas 4668
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. EIP turi padėti siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų.

3. EIP turi padėti siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, taikant 
80 proc. ūkininkams ir 20 proc. paslaugų 
teikėjams skiriamo finansavimo santykį.

Or. en

Pagrindimas

Tai būtina siekiant užtikrinti, kad fondo lėšos atitektų ūkininkams.

Pakeitimas 4669
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuria pridėtinę vertę geriau 
susiedama mokslinius tyrimus ir 
ūkininkavimo praktiką ir skatindama 
platesnį turimų inovacinių priemonių 
naudojimą;

a) kuria pridėtinę vertę geriau 
susiedama mokslinius tyrimus ir 
ūkininkavimo praktiką ir skatindama 
platesnį turimų inovacinių priemonių, 
įskaitant agroekologines, naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 4670
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Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatina greitesnį ir platesnį 
inovacinių sprendimų įgyvendinimą 
praktikoje, ir

c) skatina greitesnį ir platesnį 
inovacinių sprendimų, įskaitant 
agroekologinių, įgyvendinimą praktikoje, 
ir

Or. en

Pakeitimas 4671
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) informuoja mokslininkų 
bendruomenę apie ūkininkavimo praktikai
reikalingus mokslinius tyrimus.

d) informuoja mokslininkų 
bendruomenę apie ūkininkams reikalingus 
mokslinius tyrimus.

Or. en

Pakeitimas 4672
Ivan Jakovčić, Hilde Vautmans

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustatyti ūkininkavimo praktiką ir 
ūkininkavimo įrangos naujoves, galinčias 
padidinti žemės ūkyje dirbančių moterų 
skaičių.

Or. en
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Pakeitimas 4673
Jan Huitema, Elsi Katainen, Morten Løkkegaard, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIP veiklos grupės yra sudedamoji EIP 
dalis. Jos parengia planą, kaip rengti, 
bandyti, pritaikyti ar įgyvendinti 
inovacinius projektus vadovaujantis 
sąveikiuoju inovacijų modeliu, kuris 
pasižymi šiais pagrindiniais principais:

EIP veiklos grupės yra sudedamoji EIP 
dalis, ir jas gali steigti gamintojas ir
tarpšakinės organizacijos. Jos parengia 
planą, kaip rengti, bandyti, pritaikyti ar 
įgyvendinti inovacinius projektus 
vadovaujantis sąveikiuoju inovacijų 
modeliu, kuris pasižymi šiais pagrindiniais 
principais:

Or. en

Pakeitimas 4674
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIP veiklos grupės yra sudedamoji EIP 
dalis. Jos parengia planą, kaip rengti, 
bandyti, pritaikyti ar įgyvendinti 
inovacinius projektus vadovaujantis 
sąveikiuoju inovacijų modeliu, kuris 
pasižymi šiais pagrindiniais principais:

EIP veiklos grupės, kurios taip pat gali 
būti vadinamos „inovacijų grupėmis“, yra 
sudedamoji EIP dalis. Jos parengia planą, 
kaip rengti, bandyti, pritaikyti ar 
įgyvendinti inovacinius projektus 
vadovaujantis sąveikiuoju inovacijų 
modeliu, kuris pasižymi šiais pagrindiniais 
principais:

Or. en

Pakeitimas 4675
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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114 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) inovacinių sprendimų rengimas, 
daugiausia dėmesio skiriant ūkininkų ar
miškininkų reikmėms, taip pat sąveikos 
stiprinimas tiekimo grandinėje, kai tai 
naudinga,

a) inovacinių sprendimų rengimas, 
daugiausia dėmesio skiriant ūkininkų,
miškininkų ar vartotojų reikmėms, taip pat 
sąveikos stiprinimas tiekimo grandinėje, 
kai tai naudinga,

Or. en

Pagrindimas

Turi būti atsižvelgta į plačiosios visuomenės poreikius.

Pakeitimas 4676
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pripažintoms gamintojų 
organizacijoms ir tarpšakinėms 
organizacijoms turėtų būti sudarytos 
sąlygos steigti veiklos grupes ir prisidėti 
prie jų finansavimo.

Or. en

Pagrindimas

Tarpšakinės organizacijos galėtų bendrai finansuoti grupę iš nuosavų lėšų.

Pakeitimas 4677
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies antros pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) veiklos grupės gali turėti narių iš 
daugiau nei vienos valstybės narės;
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Or. en

Pagrindimas

Inovacijos yra susijusios su tinkamų žmonių subūrimu, kad jie galėtų dalytis žiniomis ir 
mokytis. Jie turėtų galėti tiesiogiai prisijungti, o ne pirmiausia kreiptis į savo valstybę narę.

Pakeitimas 4678
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatomos inovacijos gali būti 
grindžiamos ne tik nauja, bet ir tradicine 
praktika, taikoma naujomis geografinėmis 
arba aplinkosauginėmis aplinkybėmis.

Numatomos inovacijos gali būti 
agroekologinės, grindžiamos ne tik nauja, 
bet ir tradicine praktika, taikoma naujomis 
geografinėmis arba aplinkosauginėmis 
aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 4679
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIP veiklos grupes taip pat gali įsteigti 
gamintojų organizacijos ir (arba) 
tarpšakinės organizacijos, kurios 
prireikus taip pat gali prisidėti prie jos 
finansavimo.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojų organizacijos ir tarpšakinės organizacijos taip pat gali būti suinteresuotos šios 
rūšies veiklos grupėmis.
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Pakeitimas 4680
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIB veiklos grupes gali sudaryti skirtingų 
valstybių narių nariai.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginiai ryšiai turėtų būti įmanomi nesikreipiant į nacionalines paslaugų tarnybas.

Pakeitimas 4681
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė parengia veiklos 
peržiūros planą, kuriuo remiantis teikiamos 
ataskaitos, stebimi ir vertinami BŽŪP 
strateginio plano rezultatai to plano 
įgyvendinimo etapu.

1. Valstybė narė, o regioninių 
intervencinių priemonių programų 
atveju – regioninės vadovaujančiosios 
institucijos, parengia veiklos peržiūros 
planą, kuriuo remiantis teikiamos 
ataskaitos, stebimi ir vertinami BŽŪP 
strateginio plano rezultatai to plano 
įgyvendinimo etapu.

Or. en

Pakeitimas 4682
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė parengia veiklos 
peržiūros planą, kuriuo remiantis 

1. Veiklos peržiūros planas 
parengiamas taikant pasidalijamąją 
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teikiamos ataskaitos, stebimi ir vertinami 
BŽŪP strateginio plano rezultatai to plano 
įgyvendinimo etapu.

valstybių narių ir Komisijos atsakomybę, 
ir juo remiantis teikiamos ataskaitos, 
stebimi ir vertinami BŽŪP strateginio 
plano rezultatai to plano įgyvendinimo 
etapu.

Or. en

Pakeitimas 4683
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė parengia veiklos 
peržiūros planą, kuriuo remiantis teikiamos 
ataskaitos, stebimi ir vertinami BŽŪP 
strateginio plano rezultatai to plano 
įgyvendinimo etapu.

1. Valstybė narė ir, kai tinkama, 
regioninės vadovaujančiosios institucijos 
parengia veiklos peržiūros planą, kuriuo 
remiantis teikiamos ataskaitos, stebimi ir 
vertinami BŽŪP strateginio plano 
rezultatai to plano įgyvendinimo etapu.

Or. pt

Pakeitimas 4684
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrieji konteksto, produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai, įskaitant 
nurodytuosius 7 straipsnyje, kuriais 
remiantis bus atliekama stebėsena, 
vertinimas ir rengiamos metinės rezultatų 
ataskaitos;

a) bendrieji konteksto, produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai, įskaitant 
nurodytuosius 7 straipsnyje, kuriais 
remiantis bus atliekama stebėsena, 
vertinimas ir rengiamos trimetės rezultatų 
ataskaitos;

Or. en

Pakeitimas 4685
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Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrieji konteksto, produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai, įskaitant 
nurodytuosius 7 straipsnyje, kuriais 
remiantis bus atliekama stebėsena, 
vertinimas ir rengiamos metinės rezultatų 
ataskaitos;

a) bendrieji konteksto, produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai, įskaitant 
nurodytuosius 7 straipsnyje, kuriais 
remiantis bus atliekama stebėsena, 
vertinimas ir rengiamos rezultatų 
ataskaitos;

Or. de

Pakeitimas 4686
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrieji konteksto, produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai, įskaitant
nurodytuosius 7 straipsnyje, kuriais 
remiantis bus atliekama stebėsena, 
vertinimas ir rengiamos metinės rezultatų 
ataskaitos;

a) bendrieji konteksto, produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai, tokie kaip, 
pavyzdžiui, nurodytieji 7 straipsnyje, 
kuriais remiantis bus atliekama stebėsena, 
vertinimas ir rengiamos metinės rezultatų 
ataskaitos;

Or. nl

Pakeitimas 4687
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) bendrieji konteksto, produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai, įskaitant 
nurodytuosius 7 straipsnyje, kuriais 
remiantis bus atliekama stebėsena, 
vertinimas ir rengiamos metinės rezultatų 

a) bendrieji konteksto, produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai, nurodyti 7 
straipsnyje, kuriais remiantis bus atliekama 
stebėsena, vertinimas ir rengiamos metinės 
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ataskaitos; rezultatų ataskaitos;

Or. en

Pakeitimas 4688
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siektinos reikšmės ir metinės 
tarpinės reikšmės, naudojant rezultato 
rodiklius susietos su atitinkamais 
konkrečiais tikslais;

b) siektinos reikšmės ir prireikus
metinės tarpinės reikšmės, naudojant 
rezultato rodiklius susietos su atitinkamais 
konkrečiais tikslais;

Or. es

Pakeitimas 4689
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siektinos reikšmės ir metinės
tarpinės reikšmės, naudojant rezultato 
rodiklius susietos su atitinkamais 
konkrečiais tikslais;

b) siektinos reikšmės ir dvimetės
tarpinės reikšmės, naudojant rezultato 
rodiklius susietos su atitinkamais 
konkrečiais tikslais;

Or. en

Pakeitimas 4690
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siektinos reikšmės ir metinės b) siektinos reikšmės ir tarpinės 



PE631.988v01-00 140/181 AM\1171755LT.docx

LT

tarpinės reikšmės, naudojant rezultato 
rodiklius susietos su atitinkamais 
konkrečiais tikslais;

reikšmės, naudojant rezultato rodiklius 
susietos su atitinkamais konkrečiais 
tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Metinių tarpinių reikšmių nustatymas valstybėms narėms būtų pernelyg apsunkinantis, todėl 
geriau pateikti bendrą aprašymą.

Pakeitimas 4691
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siektinos reikšmės ir metinės 
tarpinės reikšmės, naudojant rezultato 
rodiklius susietos su atitinkamais 
konkrečiais tikslais;

b) siektinos reikšmės, naudojant 
rezultato rodiklius susietos su atitinkamais 
konkrečiais tikslais;

Or. nl

Pakeitimas 4692
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų rinkimas, saugojimas ir 
perdavimas;

c) duomenų rinkimas, saugojimas ir 
perdavimas, įskaitant pagal lytį suskirstytų 
duomenų rinkimą;

Or. en

Pakeitimas 4693
Franc Bogovič, Tibor Szanyi
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Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) mechanizmai, kuriuos naudojant 
atlyginama už gerus veiklos rezultatus ir 
imamasi priemonių prastiems veiklos 
rezultatams pagerinti;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4694
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ex-ante, tarpinis ir ex post 
vertinimai, taip pat visi kiti vertinimai, 
susiję su BŽŪP strateginiu planu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4695
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ex-ante, tarpinis ir ex post
vertinimai, taip pat visi kiti vertinimai, 
susiję su BŽŪP strateginiu planu.

f) ex ante, tarpinis ir ex post
vertinimai, taip pat visi kiti vertinimai, 
susiję su BŽŪP strateginiu planu, kuris 
parengiamas atsižvelgiant į lyties aspektą.

Or. en

Pakeitimas 4696
Franc Bogovič
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Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Veiklos peržiūros plane 
nurodoma:

Išbraukta.

a) BŽŪP strateginių planų turinys;

b) Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 
numatytos rinkos priemonės ir kitos 
intervencinės priemonės.

Or. en

Pakeitimas 4697
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Veiklos peržiūros plane nurodoma: 3. Veiklos peržiūros plane nurodomas 
BŽŪP strateginių planų turinys;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama apriboti veiklos peržiūros planą, nustatant reikalavimą nurodyti tik 
BŽŪP strateginių planų turinį, o ne Reglamento 1308/2013 priemones, bet Europos Komisija 
to nepagrindė, todėl atrodo, kad tai nėra taikytina ar svarbu. Bet kuriuo atveju, jei toks 
išplėtimas jį taikant bendram žemės ūkio rinkų organizavimui, atitinka reikalavimą, tai turėtų 
būti apibrėžta.

Pakeitimas 4698
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) BŽŪP strateginių planų turinys; Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra su šios dalies perrašymu susijęs persvarstymas.

Pakeitimas 4699
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginių planų turinys; a) BŽŪP strateginių planų turinys, 
įskaitant, kai tinkama, regionines 
intervencinių priemonių programas;

Or. en

Pakeitimas 4700
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginių planų turinys; a) BŽŪP strateginių planų turinys, 
įskaitant, jei taikoma, regioninės 
intervencijos programas;

Or. es

Pakeitimas 4701
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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a) BŽŪP strateginių planų turinys; a) BŽŪP strateginių planų ir, 
atitinkamais atvejais, regioninių planų
turinys;

Or. pt

Pakeitimas 4702
Norbert Lins, Peter Jahr, Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 
numatytos rinkos priemonės ir kitos 
intervencinės priemonės.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

BŽŪP strateginio plano veiklos peržiūros planas turėtų apimti tik BŽŪP strateginio plano 
turinį.

Pakeitimas 4703
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 
numatytos rinkos priemonės ir kitos 
intervencinės priemonės.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra su šios dalies perrašymu susijęs persvarstymas.

Pakeitimas 4704
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Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) plane nustatytų priemonių 
suderinamumas su Sąjungos vystymosi 
politikos tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal SESV 208 straipsnį reikalaujama užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui.

Pakeitimas 4705
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertinti BŽŪP poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą,
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę;

Išbraukta.

Or. nl

Pakeitimas 4706
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertinti BŽŪP poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę;

a) įvertinti BŽŪP poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, įskaitant 
jos poveikį pagrindinėms teisėms;
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Or. en

Pakeitimas 4707
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertinti BŽŪP poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę;

a) įvertinti valstybės narės poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę;

Or. pt

Pakeitimas 4708
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertinti BŽŪP poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą,
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę;

a) įvertinti BŽŪP poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą ir darną;

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga paprastesnė formuluotė.

Pakeitimas 4709
Tom Vandenkendelaere

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nustatyti su 6 straipsnyje nurodytais 
konkrečiais tikslais susijusias tarpines ir

b) nustatyti su 6 straipsnyje nurodytais 
konkrečiais tikslais susijusias siektinas 
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siektinas reikšmes; reikšmes;

Or. nl

Pakeitimas 4710
Bas Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stebėti, kaip siekiama BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytų siektinų 
reikšmių;

c) stebėti, kaip siekiama BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytų siektinų 
reikšmių ir supaprastinimo galutiniams 
paramos gavėjams;

Or. en

Pakeitimas 4711
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įvertinti BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų intervencinių priemonių 
poveikį, veiksmingumą, efektyvumą, 
aktualumą ir darną;

d) įvertinti BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų intervencinių priemonių 
poveikį, veiksmingumą, efektyvumą, 
aktualumą ir darną, įskaitant jų poveikį 
pagrindinėms teisėms;

Or. en

Pakeitimas 4712
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įvertinti BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų intervencinių priemonių 

d) įvertinti BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų intervencinių priemonių 
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poveikį, veiksmingumą, efektyvumą, 
aktualumą ir darną;

poveikį, veiksmingumą, efektyvumą ir 
darną;

Or. en

Pagrindimas

Reikalinga paprastesnė formuluotė.

Pakeitimas 4713
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) remti bendrą mokymosi procesą, 
susijusį su stebėsena ir vertinimu.

e) remti bendrą mokymosi procesą, 
susijusį su stebėsena ir vertinimu, 
nustatant sritis, kuriose trūksta bazinių 
duomenų arba jų nepakanka, ir kuriems 
gali būti parengti tinkamesni ir tikslesni 
rodikliai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti sritis, kuriose trūksta bazinių duomenų arba jų nepakanka stebėsenai atlikti 
ir kurių rodiklius reikia tobulinti.

Pakeitimas 4714
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
116 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

116a straipsnis

Įgyvendinimo veiksmingumo stebėsena

Valstybės narės, nukrypdamos nuo šio 
reglamento 115 straipsnio 1 dalies b 
punkto, gali nustatyti kas dvejus metus 
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vertinamų rezultatų tarpines reikšmes 
pagal BŽŪP strateginį planą ir nurodyti 
jas tokiu pačiu dažnumu teikiamose 
įgyvendinimo veiksmingumo ataskaitose,
atsižvelgiant į metus, numatytus tikslams 
pasiekti.

Or. it

Pagrindimas

Rezultatų rodiklių tarpinės reikšmės turi būti nustatytos bent kas dvejus metus.

Pakeitimas 4715
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
117 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės sukuria elektroninę 
informacinę sistemą, kurioje registruoja ir 
saugo svarbiausią stebėsenai ir vertinimui 
būtiną informaciją apie BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimą, visų pirma apie 
kiekvieną finansuoti atrinktą intervencinę 
priemonę ir įgyvendintas intervencines 
priemones, įskaitant informaciją apie 
kiekvieną paramos gavėją ir veiksmą.

Valstybės narės sukuria elektroninę 
informacinę sistemą arba naudoja jau 
esamą sistemą, kurioje registruoja ir saugo 
svarbiausią stebėsenai ir vertinimui būtiną 
informaciją apie BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimą, visų pirma apie kiekvieną 
finansuoti atrinktą intervencinę priemonę ir 
įgyvendintas intervencines priemones, 
įskaitant informaciją apie kiekvieną 
paramos gavėją ir veiksmą.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti suteikta daugiau lankstumo.

Pakeitimas 4716
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Paramos pagal BŽŪP strateginiame plane 
nustatytas intervencines priemones gavėjai 
ir vietos veiklos grupės įsipareigoja 
vadovaujančiajai institucijai arba kitoms 
įstaigoms, kurioms suteikti įgaliojimai 
vadovaujančiosios institucijos vardu 
vykdyti funkcijas, teikti visą informaciją, 
reikalingą BŽŪP strateginio plano 
stebėsenai ir vertinimui.

Paramos pagal BŽŪP strateginiame plane 
nustatytas intervencines priemones gavėjai 
ir vietos veiklos grupės įsipareigoja 
vadovaujančiajai institucijai arba 
regioninių valdžios institucijų įstaigoms 
ar kitoms įstaigoms, kurioms suteikti 
įgaliojimai vadovaujančiosios institucijos 
vardu vykdyti funkcijas, teikti visą 
informaciją, reikalingą BŽŪP strateginio 
plano stebėsenai ir vertinimui.

Or. pt

Pakeitimas 4717
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyti išsamių, visus reikalaujamus 
elementus apimančių, laiku gaunamų ir 
patikimų duomenų šaltiniai, kad, 
naudojant produkto, rezultato ir poveikio 
rodiklius, būtų galima veiksmingai 
patikrinti politikos tikslų įgyvendinimo 
pažangą.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos išsamių, visus reikalaujamus 
elementus apimančių, laiku gaunamų ir 
patikimų duomenų bazės, kad, naudojant 
produkto, rezultato ir poveikio rodiklius, 
būtų galima veiksmingai patikrinti 
politikos tikslų įgyvendinimo pažangą.

Or. es

Pakeitimas 4718
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyti išsamių, visus reikalaujamus 
elementus apimančių, laiku gaunamų ir 
patikimų duomenų šaltiniai, kad, 
naudojant produkto, rezultato ir poveikio 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatytos išsamių, visus reikalaujamus 
elementus apimančių, laiku gaunamų ir 
patikimų duomenų bazės, kad, naudojant 
produkto, rezultato ir poveikio rodiklius, 
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rodiklius, būtų galima veiksmingai 
patikrinti politikos tikslų įgyvendinimo 
pažangą.

būtų galima veiksmingai patikrinti 
politikos tikslų įgyvendinimo pažangą.

Or. en

Pagrindimas

Rodikliai turi būti pagrįsti esamomis duomenų bazėmis ir informacija. Yra rodiklių, dėl kurių 
nėra oficialių statistikų reikiamame geografiniame lygmenyje. Komisija turėtų užtikrinti, kad 
būtų užpildytos informacijos spragos pagal Europos statistikos programą, numatytą 
Reglamente Nr. 223/2009/EB.

Pakeitimas 4719
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
118 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyti išsamių, visus reikalaujamus 
elementus apimančių, laiku gaunamų ir 
patikimų duomenų šaltiniai, kad, naudojant 
produkto, rezultato ir poveikio rodiklius, 
būtų galima veiksmingai patikrinti 
politikos tikslų įgyvendinimo pažangą.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
nustatyti išsamių, laiku gaunamų ir 
patikimų duomenų šaltiniai, kad, naudojant 
produkto, rezultato ir poveikio rodiklius, 
būtų galima veiksmingai patikrinti 
politikos tikslų įgyvendinimo pažangą.

Or. en

Pagrindimas

Požymis „visus reikalaujamus elementus apimančių“ yra tinkamas išmatuojant rezultatus, bet 
norint įvertinti poveikį, turėtų pakakti duomenų, pagrįstų moksliniais tyrimais ir atranka. 
Reikalavimas, kad duomenų šaltiniai apimtų visus reikalaujamus elementus, yra brangus ir 
nepagrįstas.

Pakeitimas 4720
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Vadovaujančioji institucija ir Stebėsenos 
komitetas, remdamiesi produkto ir 
rezultato rodikliais, stebi BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimą ir BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų siektinų reikšmių siekimo 
pažangą.

Vadovaujančioji institucija ir Stebėsenos 
komitetas, remdamiesi produkto ir 
rezultato rodikliais, pagal savo teritorinę 
kompetenciją stebi BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimą ir BŽŪP strateginiame plane 
ir, kai tinkama, regioninėse intervencinių 
priemonių programose nustatytų siektinų 
reikšmių siekimo pažangą.

Or. en

Pakeitimas 4721
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujančioji institucija ir Stebėsenos 
komitetas, remdamiesi produkto ir 
rezultato rodikliais, stebi BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimą ir BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų siektinų reikšmių siekimo 
pažangą.

Vadovaujančioji institucija ir Stebėsenos 
komitetas, remdamiesi produkto ir 
rezultato rodikliais, pagal savo teritorinę 
kompetenciją stebi BŽŪP strateginio plano 
ir, atitinkamais atvejais, regioninių planų
įgyvendinimą ir BŽŪP strateginiame plane 
nustatytų siektinų reikšmių siekimo 
pažangą.

Or. pt

Pakeitimas 4722
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
119 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119a straipsnis

Politikos suderinamumo vystymosi labui 
stebėsena

1. Laikantis SESV 208 straipsnio 
reguliariai atliekami nepriklausomi 
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BŽŪP poveikio besivystančių šalių maisto 
sistemoms ir ilgalaikiam aprūpinimui 
maistu vertinimai. Atliekant šią stebėseną 
ypatingas dėmesys skiriamas ES ir 
besivystančių šalių žemės ūkio maisto 
produktų prekybos srautų poveikiui:

i) maisto produktų gamybai, perdirbimui 
ir platinimui mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse;

ii) vietos smulkiesiems gamintojams ir 
moterims ūkininkėms;

iii) produktams, kuriuos besivystančios 
šalys laiko jautriais;

iv) produktams, gautiems iš tų sektorių, 
kuriuose yra skiriamos BŽŪP susietosios 
išmokos ir kuriuose taikomos BŽŪP 
krizių valdymo priemonės.

2. Vertinime nagrinėjami ES rinkos 
stebėjimo centrų duomenys, atvejų 
tyrimai, ataskaitos dėl darnaus vystymosi 
tikslų, taip pat šalių partnerių ir kitų 
susijusių suinteresuotųjų subjektų, pvz., 
pilietinės visuomenės organizacijų, 
pateikti įrodymai. Šiuo tikslu ES rinkos 
stebėjimo centrų sektorinė ir geografinė 
aprėptis išplečiama ir apima produktus, 
kuriuos šalys partnerės laiko jautriais, ir 
mažiausiai išsivysčiusias šalis. Komisija 
deleguotaisiais aktais apibrėžia vertinimo 
apimtį ir tvarką.

3. Jei stebimi duomenys rodo, kad kyla 
pavojus besivystančios šalies žemės ūkio 
maisto produktų gamybai ir perdirbimui 
ar aprūpinimui maistu, Europos Komisija 
iš anksto perspėja, kad Sąjunga ir 
paveiktos ūkininkų bendruomenės bei 
šalies partnerės vyriausybės turi 
konsultuotis ir susitarti dėl taisomųjų 
priemonių. Socialinės apsaugos priemonė 
turi būti prieinama nukentėjusioms 
šalims.

4. Jei išankstinis perspėjimas 
nepateikiamas, bet pasireiškia neigiamas 
poveikis, nukentėjusioji šalis gali pateikti 
skundą. Skundus priima nuolatinis 
Europos Parlamento pranešėjas politikos 
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suderinamumo vystymosi labui 
klausimais, o skundą nagrinėja Europos 
Komisijos bylas nagrinėjantys pareigūnai. 
Įrodymus gali pateikti paveiktos 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

BŽŪP priemonių poveikis žemės ūkiui mažiausiai išsivysčiusiose šalyse priklauso nuo 
pasaulio rinkos kainų, prekybos režimų, gamybos pajėgumų ir politinių sprendimų šalyse 
partnerėse. Taigi, norint gauti įrodymų iš šių rinkų, reikia atlikti reguliarius vertinimus. 
Socialinės apsaugos sąlyga taip pat numatyta partnerystės susitarimo „CARIFORUM–ES“ 
25 straipsnio 2b dalyje: apsaugos priemonių gali būti imamasi, jei produktas importuojamas 
tokiu dideliu mastu ir tokiomis sąlygomis, kad sutrikdoma arba gali būti sutrikdyta padėtis 
ekonomikos sektoriuje, lemianti socialines problemas.

Pakeitimas 4723
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

120 straipsnis Išbraukta.

Su veiklos peržiūros planu susiję 
įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl 
veiklos peržiūros plano turinio. Tokiuose 
aktuose pateikiamas konteksto rodiklių 
sąrašas, kiti tinkamai politikos stebėsenai 
ir vertinimui reikalingi rodikliai, rodiklių 
apskaičiavimo metodai ir reikiamos 
nuostatos, būtinos valstybių narių 
renkamų duomenų tikslumui ir 
patikimumui garantuoti. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.
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Or. es

Pagrindimas

Šis straipsnis išbraukiamas, nes rodiklių sąrašas turi būti pateiktas pagrindiniame akte.

Pakeitimas 4724
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

120 straipsnis Išbraukta.

Su veiklos peržiūros planu susiję 
įgyvendinimo įgaliojimai

Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl 
veiklos peržiūros plano turinio. Tokiuose 
aktuose pateikiamas konteksto rodiklių 
sąrašas, kiti tinkamai politikos stebėsenai 
ir vertinimui reikalingi rodikliai, rodiklių 
apskaičiavimo metodai ir reikiamos 
nuostatos, būtinos valstybių narių 
renkamų duomenų tikslumui ir 
patikimumui garantuoti. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. de

Pakeitimas 4725
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl 
veiklos peržiūros plano turinio. Tokiuose 
aktuose pateikiamas konteksto rodiklių 
sąrašas, kiti tinkamai politikos stebėsenai ir 
vertinimui reikalingi rodikliai, rodiklių 
apskaičiavimo metodai ir reikiamos 
nuostatos, būtinos valstybių narių renkamų 

Komisija priima deleguotuosius aktus dėl 
veiklos peržiūros plano turinio. Tokiuose 
aktuose pateikiamas konteksto rodiklių 
sąrašas, kiti tinkamai politikos stebėsenai ir 
vertinimui reikalingi rodikliai, rodiklių 
apskaičiavimo metodai ir reikiamos 
nuostatos, būtinos valstybių narių renkamų 
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duomenų tikslumui ir patikimumui 
garantuoti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

duomenų tikslumui ir patikimumui 
garantuoti. Tie deleguotieji aktai priimami 
laikantis 138 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4726
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl
veiklos peržiūros plano turinio. Tokiuose 
aktuose pateikiamas konteksto rodiklių
sąrašas, kiti tinkamai politikos stebėsenai 
ir vertinimui reikalingi rodikliai, rodiklių
apskaičiavimo metodai ir reikiamos 
nuostatos, būtinos valstybių narių renkamų 
duomenų tikslumui ir patikimumui 
garantuoti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Komisija pagal 138 straipsnį per tris 
mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos priima deleguotuosius teisės aktus, 
kuriuose pateikiamos išsamios veiklos 
peržiūros plano taisyklės. Tokiuose aktuose
pateikiami rodiklių apskaičiavimo metodai 
ir reikiamos nuostatos, būtinos valstybių 
narių renkamų duomenų tikslumui ir 
patikimumui garantuoti.

Or. et

Pakeitimas 4727
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
VII antraštinės dalies II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

METINĖS REZULTATŲ ATASKAITOS REZULTATŲ ATASKAITOS, 
TEIKIAMOS KAS TREJUS METUS

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. Negaliu pritarti šiam naujam 
elementui, nes nacionalinės ir regioninės administracijos nebus pajėgios surinkti ir surūšiuoti 
būtinų duomenų metinėms stebėsenos ir 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 4728
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
VII antraštinės dalies II skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

METINĖS REZULTATŲ ATASKAITOS REZULTATŲ ATASKAITOS

Or. de

Pakeitimas 4729
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

121 Metinės rezultatų ataskaitos 121 Rezultatų ataskaitos, teikiamos kas 
trejus metus

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 stebėsenos ir 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 4730
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Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metinės rezultatų ataskaitos Rezultatų ataskaitos

Or. de

Pakeitimas 4731
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II 
skyriuje nurodytų tiesioginių išmokų 
ataskaita apima tik 2022 finansinius 
metus.

1. Datos apibrėžtos 91 straipsnyje.

Or. et

Pakeitimas 4732
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius
finansinius metus. 2023 m. teikiama 

1. Iki 2026 m. birželio 30 d. ir 
2030 m. valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų ataskaitas už ankstesnius
finansinius metus.
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ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II 
skyriuje nurodytų tiesioginių išmokų 
ataskaita apima tik 2022 finansinius 
metus.

Or. fr

Pagrindimas

Į rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai. Veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų. Siūloma pateikti nuo metinio patvirtinimo (data ir turiniu) atsietą daugiametę 
veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas 4733
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II 
skyriuje nurodytų tiesioginių išmokų 
ataskaita apima tik 2022 finansinius 
metus.

1. Iki 2026, 2028 ir 2030 m. vasario 
15 d. valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
daugiametes rezultatų stebėsenos
ataskaitas už ankstesnius finansinius 
metus.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su įpareigojimo pateikti metinę rezultatų ataskaitą panaikinimu, 
vietoj jo nustatant reikalavimą 2026, 2028 ir 2030 m. pateikti daugiametę rezultatų 
stebėsenos ataskaitą, atsižvelgiant į horizontaliajame reglamente pateiktus pranešėjos 
pasiūlymus.

Pakeitimas 4734
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Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II 
skyriuje nurodytų tiesioginių išmokų 
ataskaita apima tik 2022 finansinius 
metus.

1. Iki pirmųjų metų birželio 30 d., o 
vėliau kas trejus metus iki birželio 30 d. iki 
2030 m. imtinai valstybės narės pateikia 
Komisijai BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatų trimetes ataskaitas 
už trejus praėjusius finansinius metus.

Or. en

Pagrindimas

Vasario 15 d. data būtų pernelyg ankstyva veiklos ataskaitai pateikti. Birželio 30 d. būtų 
tinkamesnė.

Pakeitimas 4735
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

1. Iki 2023 m. birželio 30 d. arba 
atitinkamai vėliau, jei reglamento 
įsigaliojimas būtų atidėtas, o vėliau 
kasmet iki birželio 30 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.
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Or. de

Pagrindimas

Rezultatų metinių ataskaitų pateikimo terminas iki kiekvienų metų vasario 15 d. yra per 
trumpas. Pasibaigus ES finansiniams metams (nuo kiekvienų metų spalio 16 d. iki kitų metų 
spalio 15 d.) lieka tik 4 mėnesiai ir į šį laikotarpį dar patenka senų metų pabaiga ir naujų 
pradžia. Šiuo metu tam skirti 6 mėnesiai. Taip pat reikia visų pirma atsižvelgti į tai, kad 
metinių ataskaitų parengimo išlaidos federacinėms valstybėms narėms bus didesnės nei 
dabartiniu finansavimo laikotarpiu.

Pakeitimas 4736
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

1. Iki 2023 m. birželio 30 d. arba 
atitinkamai vėliau, jei reglamento 
įsigaliojimas būtų atidėtas, o vėliau iki 
birželio 30 d. kas penkerius metus iki 
2030 m. imtinai valstybės narės pateikia 
Komisijai BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatų ataskaitas už 
penkerius praėjusius finansinius metus. 
2023 m. teikiama ataskaita apima 2021 ir 
2022 finansinius metus. Dėl III antraštinės 
dalies II skyriuje nurodytų tiesioginių 
išmokų ataskaita apima tik 2022 
finansinius metus.

Or. de

Pagrindimas

Rezultatų metinių ataskaitų pateikimo terminas iki kiekvienų metų vasario 15 d. yra per 
trumpas. Pasibaigus ES finansiniams metams (nuo kiekvienų metų spalio 16 d. iki kitų metų 
spalio 15 d.) lieka tik 4 mėnesiai ir į šį laikotarpį dar patenka senų metų pabaiga ir naujų 
pradžia. Šiuo metu tam skirti 6 mėnesiai. Taip pat reikia visų pirma atsižvelgti į tai, kad 
metinių ataskaitų parengimo išlaidos federacinėms valstybėms narėms bus didesnės nei 
dabartiniu finansavimo laikotarpiu.

Pakeitimas 4737
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. imtinai 
valstybės narės pateikia Komisijai BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatų 
metines ataskaitas už praėjusius finansinius 
metus. 2023 m. teikiama ataskaita apima 
2021 ir 2022 finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 2022 
finansinius metus.

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. imtinai 
valstybės narės pateikia Komisijai BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatų 
metines ataskaitas už praėjusius finansinius 
metus, kuriose atsižvelgiama į plano 
vidaus ir išorės poveikį. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

Or. en

Pakeitimas 4738
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. imtinai 
valstybės narės pateikia Komisijai BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatų 
metines ataskaitas už praėjusius finansinius 
metus. 2023 m. teikiama ataskaita apima 
2021 ir 2022 finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 2022
finansinius metus.

1. Iki 202X m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. imtinai 
valstybės narės pateikia Komisijai BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatų 
metines ataskaitas už praėjusius finansinius 
metus. 202X m. teikiama ataskaita apima 
202X ir 202X finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 
202X finansinius metus.

Or. en

Pakeitimas 4739
Bronis Ropė
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Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

1. Iki 2023 m. gegužės 15 d., o vėliau 
kasmet iki gegužės 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

Or. lt

Pakeitimas 4740
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

1. Iki 2023 m. birželio 30 d., o vėliau 
kasmet iki birželio 30 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

Or. hr

Pakeitimas 4741
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 

1. Iki 2023 m. gegužės 15 d., o vėliau 
kasmet iki gegužės 15 d. iki 2030 m. 
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imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į mokėjimo laiką ir išlaidų ataskaitas, neįmanoma numatyti metinės ataskaitos, 
teikiamos siūlomomis datomis.

Pakeitimas 4742
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

1. Iki 2023 m. birželio 30 d., o vėliau 
kasmet iki birželio 30 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

Or. it

Pakeitimas 4743
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 1. Iki 2023 m. birželio 30 d., o vėliau 
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kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

kasmet iki birželio 30 d. iki 2030 m. 
imtinai valstybės narės pateikia Komisijai 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimo 
rezultatų metines ataskaitas už praėjusius 
finansinius metus. 2023 m. teikiama 
ataskaita apima 2021 ir 2022 finansinius 
metus. Dėl III antraštinės dalies II skyriuje 
nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

Or. en

Pakeitimas 4744
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paskutinėje metinėje rezultatų 
ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 
2030 m. vasario 15 d., pateikiama 
įgyvendinimo laikotarpiu atliktų vertinimų 
suvestinė.

2. Paskutinėje daugiametėje rezultatų 
stebėsenos ataskaitoje, kuri turi būti 
pateikta iki 2030 m. vasario 15 d., 
pateikiama įgyvendinimo laikotarpiu 
atliktų vertinimų suvestinė.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su įpareigojimo pateikti metinę rezultatų ataskaitą panaikinimu, 
vietoj jo nustatant reikalavimą 2026, 2028 ir 2030 m. pateikti daugiametę rezultatų 
stebėsenos ataskaitą, atsižvelgiant į horizontaliajame reglamente pateiktus pranešėjos 
pasiūlymus.

Pakeitimas 4745
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paskutinėje metinėje rezultatų 
ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 
2030 m. vasario 15 d., pateikiama 

2. Paskutinėje trimetėje rezultatų 
ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 
2030 m. birželio 30 d., pateikiama 
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įgyvendinimo laikotarpiu atliktų vertinimų 
suvestinė.

įgyvendinimo laikotarpiu atliktų vertinimų 
suvestinė.

Or. en

Pakeitimas 4746
Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paskutinėje metinėje rezultatų 
ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 
2030 m. vasario 15 d., pateikiama 
įgyvendinimo laikotarpiu atliktų vertinimų 
suvestinė.

2. Paskutinėje metinėje rezultatų 
ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 
2030 m. birželio 30 d., pateikiama 
įgyvendinimo laikotarpiu atliktų vertinimų 
suvestinė.

Or. en

Pakeitimas 4747
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paskutinėje metinėje rezultatų 
ataskaitoje, kuri turi būti pateikta iki 
2030 m. vasario 15 d., pateikiama 
įgyvendinimo laikotarpiu atliktų vertinimų 
suvestinė.

2. Paskutinėje rezultatų ataskaitoje, 
kuri turi būti pateikta iki 2030 m. birželio 
30 d., pateikiama įgyvendinimo laikotarpiu 
atliktų vertinimų suvestinė.

Or. fr

Pagrindimas

Į rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai. Veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų. Siūloma pateikti nuo metinio patvirtinimo (data ir turiniu) atsietą daugiametę 
veiklos rezultatų ataskaitą.
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Pakeitimas 4748
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinė rezultatų ataskaita laikoma 
priimtina, jei joje pateikta visa 4, 5 ir 6 
dalyse nurodyta informacija. Komisija per 
15 darbo dienų nuo metinės rezultatų 
ataskaitos gavimo dienos valstybei narei 
praneša, jei ataskaita yra nepriimtina, o jei 
to nepadaro, ataskaita laikoma priimtina.

3. Metinė rezultatų ataskaita laikoma 
priimtina, jei joje pateikta visa 4, 5 ir 6 
dalyse nurodyta informacija. Komisija per 
15 darbo dienų nuo metinės rezultatų 
ataskaitos gavimo dienos valstybei narei 
praneša, jei ataskaita yra nepriimtina, o jei 
to nepadaro, ataskaita laikoma priimtina. 
Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, šio 
straipsnio 4 dalyje nurodytų ataskaitų 
apie gautus rezultatus ir atotrūkį nuo 
siektinų reikšmių pateikimo terminas gali 
būti pratęstas vėliausiai iki balandžio 
30 d.

Or. en

Pakeitimas 4749
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinė rezultatų ataskaita laikoma 
priimtina, jei joje pateikta visa 4, 5 ir 6 
dalyse nurodyta informacija. Komisija per 
15 darbo dienų nuo metinės rezultatų 
ataskaitos gavimo dienos valstybei narei 
praneša, jei ataskaita yra nepriimtina, o jei 
to nepadaro, ataskaita laikoma priimtina.

3. Trimetėje rezultatų ataskaitoje 
pateikiama 4, 5 ir 6 dalyse nurodyta 
informacija. Komisija per 15 darbo dienų 
nuo trimetės rezultatų ataskaitos gavimo 
dienos valstybei narei praneša, ar ji turi 
klausimų dėl jos. Komisija ir atitinkama 
valstybė narė turi aptarti visus 
nagrinėjamus klausimus, vadovaudamosi 
tikra bendradarbiavimo logika.

Or. en
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Pakeitimas 4750
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Metinė rezultatų ataskaita laikoma 
priimtina, jei joje pateikta visa 4, 5 ir 6 
dalyse nurodyta informacija. Komisija per 
15 darbo dienų nuo metinės rezultatų 
ataskaitos gavimo dienos valstybei narei 
praneša, jei ataskaita yra nepriimtina, o jei 
to nepadaro, ataskaita laikoma priimtina.

3. Rezultatų ataskaita laikoma 
priimtina, jei joje pateikta visa 4, 5 ir 6 
dalyse nurodyta informacija. Komisija per 
15 darbo dienų nuo metinės rezultatų 
ataskaitos gavimo dienos valstybei narei 
praneša, jei ataskaita yra nepriimtina, o jei 
to nepadaro, ataskaita laikoma priimtina.

Or. fr

Pagrindimas

Į rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai. Veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų. Siūloma pateikti nuo metinio patvirtinimo (data ir turiniu) atsietą daugiametę 
veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas 4751
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis finansiniais duomenimis, 
produkto ir rezultato rodikliais ir laikantis 
118 straipsnio antros pastraipos, metinėse
rezultatų ataskaitose pateikiama pagrindinė 
kokybinė ir kiekybinė informacija apie 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimą. Jose 
taip pat pateikiama informacija apie gautus 
produktus, faktines išlaidas, gautus 
rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų reikšmių.

Remiantis finansiniais duomenimis ir 
laikantis 118 straipsnio antros pastraipos, 
rezultatų ataskaitose pateikiama pagrindinė 
kokybinė ir kiekybinė informacija apie 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimą. Jose 
taip pat pateikiama informacija apie gautus 
rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų reikšmių.

Or. fr
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Pagrindimas

Į rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai. Veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų. Siūloma pateikti nuo metinio patvirtinimo (data ir turiniu) atsietą daugiametę 
veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas 4752
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis finansiniais duomenimis, 
produkto ir rezultato rodikliais ir laikantis 
118 straipsnio antros pastraipos, metinėse
rezultatų ataskaitose pateikiama pagrindinė 
kokybinė ir kiekybinė informacija apie 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimą. Jose 
taip pat pateikiama informacija apie gautus
produktus, faktines išlaidas, gautus
rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų 
reikšmių.

Remiantis finansiniais duomenimis, 
produkto ir rezultato rodikliais ir laikantis 
118 straipsnio antros pastraipos, trimetėse
rezultatų ataskaitose pateikiama pagrindinė 
informacija apie BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimą. Jose taip pat pateikiama 
informacija apie produktus, išlaidas ir
rezultatus.

Or. en

Pakeitimas 4753
Maria Heubuch, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis finansiniais duomenimis, 
produkto ir rezultato rodikliais ir laikantis 
118 straipsnio antros pastraipos, metinėse 
rezultatų ataskaitose pateikiama pagrindinė 
kokybinė ir kiekybinė informacija apie 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimą. Jose 
taip pat pateikiama informacija apie gautus 
produktus, faktines išlaidas, gautus 

Remiantis finansiniais duomenimis, 
produkto, rezultato ir poveikio rodikliais ir 
laikantis 118 straipsnio antros pastraipos, 
metinėse rezultatų ataskaitose pateikiama 
pagrindinė kokybinė ir kiekybinė 
informacija apie BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimą. Jose taip pat pateikiama 
informacija apie gautus produktus ir 
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rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų reikšmių. poveikį, faktines išlaidas, gautus rezultatus 
ir atotrūkį nuo siektinų reikšmių.

Or. en

Pakeitimas 4754
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis finansiniais duomenimis, 
produkto ir rezultato rodikliais ir laikantis 
118 straipsnio antros pastraipos, metinėse
rezultatų ataskaitose pateikiama pagrindinė 
kokybinė ir kiekybinė informacija apie 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimą. Jose 
taip pat pateikiama informacija apie gautus 
produktus, faktines išlaidas, gautus 
rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų reikšmių.

Remiantis finansiniais duomenimis, 
produkto ir rezultato rodikliais ir laikantis 
118 straipsnio antros pastraipos, rezultatų 
ataskaitose pateikiama pagrindinė 
kokybinė ir kiekybinė informacija apie 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimą. Jose 
taip pat pateikiama informacija apie gautus 
produktus, faktines išlaidas, gautus 
rezultatus ir atotrūkį nuo siektinų reikšmių.

Or. de

Pakeitimas 4755
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikomos tokių rūšių intervencinės 
priemonės, kurios nepriskirtos šio 
reglamento 89 straipsnio taikymo sričiai, 
ir jei gauto produkto ir faktinių išlaidų 
santykis 50 % skiriasi nuo planuojamo 
gauti metinio produkto ir išlaidų santykio, 
valstybė narė pateikia tokio nuokrypio 
pagrindimą.

Išbraukta.

Or. en



AM\1171755LT.docx 171/181 PE631.988v01-00

LT

Pagrindimas

Šis reikalavimas nepadėtų sklandžiai įgyvendinti ES tikslų, todėl jis turi būti išbrauktas.

Pakeitimas 4756
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikomos tokių rūšių intervencinės 
priemonės, kurios nepriskirtos šio 
reglamento 89 straipsnio taikymo sričiai, 
ir jei gauto produkto ir faktinių išlaidų 
santykis 50 % skiriasi nuo planuojamo 
gauti metinio produkto ir išlaidų santykio, 
valstybė narė pateikia tokio nuokrypio 
pagrindimą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Į rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai. Veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų. Siūloma pateikti nuo metinio patvirtinimo (data ir turiniu) atsietą daugiametę 
veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas 4757
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikomos tokių rūšių intervencinės 
priemonės, kurios nepriskirtos šio 
reglamento 89 straipsnio taikymo sričiai, 
ir jei gauto produkto ir faktinių išlaidų 
santykis 50 % skiriasi nuo planuojamo 
gauti metinio produkto ir išlaidų santykio, 
valstybė narė pateikia tokio nuokrypio 

Išbraukta.
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pagrindimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su įpareigojimo pateikti metinę rezultatų ataskaitą panaikinimu, 
vietoj jo nustatant reikalavimą 2026, 2028 ir 2030 m. pateikti daugiametę rezultatų 
stebėsenos ataskaitą, atsižvelgiant į horizontaliajame reglamente pateiktus pranešėjos 
pasiūlymus.

Pakeitimas 4758
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikomos tokių rūšių intervencinės 
priemonės, kurios nepriskirtos šio 
reglamento 89 straipsnio taikymo sričiai, 
ir jei gauto produkto ir faktinių išlaidų 
santykis 50 % skiriasi nuo planuojamo 
gauti metinio produkto ir išlaidų santykio, 
valstybė narė pateikia tokio nuokrypio 
pagrindimą.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 4759
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikomos tokių rūšių intervencinės 
priemonės, kurios nepriskirtos šio 
reglamento 89 straipsnio taikymo sričiai, ir 
jei gauto produkto ir faktinių išlaidų 
santykis 50 % skiriasi nuo planuojamo 
gauti metinio produkto ir išlaidų santykio, 
valstybė narė pateikia tokio nuokrypio 

Jei taikomos tokių rūšių intervencinės 
priemonės, kurios nepriskirtos šio 
reglamento 89 straipsnio taikymo sričiai, ir 
jei gauto produkto ir faktinių išlaidų 
santykis 33 % skiriasi nuo planuojamo 
gauti metinio produkto ir išlaidų santykio, 
valstybė narė pateikia tokio nuokrypio 
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pagrindimą. pagrindimą.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad yra pasiūlymų kas dvejus metus atlikti kontrolę ir kad praeitų metai, 
kol būtų pastebėti neatitikimai, aptariant juos su valstybe nare, fiksuojant veiksmų plane ir 
juos įgyvendinant, 50 proc. skirtumas tarp planuojamo gauti / apmokėto ir realiojo produkto 
yra pernelyg didelis, nes atsakomybė tenka už pusę ES išlaidų. Vietoj to ją apribojame 
trečdaliu.

Pakeitimas 4760
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perduodami duomenys turi būti 
susiję su iš dalies ir visiškai įgyvendintų 
intervencinių priemonių rodiklių vertėmis. 
Jie taip pat turi būti susiję su BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
ankstesniais finansiniais metais 
apibūdinimu, visais aspektais, kurie gali 
padaryti poveikį BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatams, visų pirma 
nuokrypomis nuo tarpinių reikšmių, 
išdėstant priežastis ir, prireikus, 
apibūdinant taikytas priemones.

5. Perduodami duomenys turi būti 
susiję su iš dalies ir visiškai įgyvendintų 
intervencinių priemonių rodiklių vertėmis. 
Jie taip pat turi būti susiję su BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
ankstesniais finansiniais metais 
apibūdinimu, visais aspektais, kurie gali 
padaryti poveikį BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatams.

Or. en

Pakeitimas 4761
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perduodami duomenys turi būti 
susiję su iš dalies ir visiškai įgyvendintų 
intervencinių priemonių rodiklių vertėmis. 

5. Perduodami duomenys turi būti 
susiję su iš dalies ir visiškai įgyvendintų 
intervencinių priemonių rodiklių vertėmis. 
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Jie taip pat turi būti susiję su BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
ankstesniais finansiniais metais
apibūdinimu, visais aspektais, kurie gali 
padaryti poveikį BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatams, visų pirma 
nuokrypomis nuo tarpinių reikšmių, 
išdėstant priežastis ir, prireikus, 
apibūdinant taikytas priemones.

Jie taip pat turi būti susiję su BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
apibūdinimu, visais aspektais, kurie gali 
padaryti poveikį BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatams, visų pirma 
nuokrypomis nuo tarpinių reikšmių, 
išdėstant priežastis ir, prireikus, 
apibūdinant taikytas priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Į rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai. Veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų. Siūloma pateikti nuo metinio patvirtinimo (data ir turiniu) atsietą daugiametę 
veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas 4762
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Perduodami duomenys turi būti 
susiję su iš dalies ir visiškai įgyvendintų 
intervencinių priemonių rodiklių vertėmis. 
Jie taip pat turi būti susiję su BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
ankstesniais finansiniais metais
apibūdinimu, visais aspektais, kurie gali 
padaryti poveikį BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatams, visų pirma 
nuokrypomis nuo tarpinių reikšmių, 
išdėstant priežastis ir, prireikus, 
apibūdinant taikytas priemones.

5. Perduodami duomenys turi būti 
susiję su iš dalies ir visiškai įgyvendintų 
intervencinių priemonių rodiklių vertėmis. 
Jie taip pat turi būti susiję su BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo 
apibūdinimu, visais aspektais, kurie gali 
padaryti poveikį BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatams, visų pirma 
nuokrypomis nuo tarpinių reikšmių, 
išdėstant priežastis ir, prireikus, 
apibūdinant taikytas priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Šis visiškai kalbinis pakeitimas padarytas atsižvelgiant į kitus šio straipsnio pakeitimus.
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Pakeitimas 4763
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Remdamasi informacija, pateikta 
metinėse rezultatų ataskaitose, Komisija 
atlieka metinę veiklos rezultatų peržiūrą ir 
metinį veiklos rezultatų patvirtinimą, 
nurodytą Reglamento (ES) [HzR] [52] 
straipsnyje.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 4764
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Remdamasi informacija, pateikta 
metinėse rezultatų ataskaitose, Komisija 
atlieka metinę veiklos rezultatų peržiūrą ir 
metinį veiklos rezultatų patvirtinimą, 
nurodytą Reglamento (ES) [HzR] [52] 
straipsnyje.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Į rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai. Veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų. Siūloma pateikti nuo metinio patvirtinimo (data ir turiniu) atsietą daugiametę 
veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas 4765
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
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121 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Remdamasi informacija, pateikta 
metinėse rezultatų ataskaitose, Komisija 
atlieka metinę veiklos rezultatų peržiūrą ir 
metinį veiklos rezultatų patvirtinimą, 
nurodytą Reglamento (ES) [HzR] [52] 
straipsnyje.

7. Remdamasi informacija, pateikta 
daugiametėse rezultatų stebėsenos
ataskaitose, Komisija atlieka daugiametę
veiklos rezultatų peržiūrą ir gali pateikti 
pastabas dėl daugiamečių rezultatų 
stebėsenos ataskaitų per mėnesį nuo jų 
pateikimo.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su įpareigojimo pateikti metinę rezultatų ataskaitą panaikinimu, 
vietoj jo nustatant reikalavimą 2026, 2028 ir 2030 m. pateikti daugiametę rezultatų 
stebėsenos ataskaitą, atsižvelgiant į horizontaliajame reglamente pateiktus pranešėjos 
pasiūlymus.

Pakeitimas 4766
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Remdamasi informacija, pateikta 
metinėse rezultatų ataskaitose, Komisija 
atlieka metinę veiklos rezultatų peržiūrą ir 
metinį veiklos rezultatų patvirtinimą, 
nurodytą Reglamento (ES) [HzR] [52] 
straipsnyje.

7. Remdamasi informacija, pateikta 
rezultatų ataskaitose, Komisija atlieka 
veiklos rezultatų peržiūrą ir veiklos 
rezultatų patvirtinimą, nurodytą 
Reglamento (ES) [HzR] [52] straipsnyje.

Or. de

Pakeitimas 4767
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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7. Remdamasi informacija, pateikta 
metinėse rezultatų ataskaitose, Komisija 
atlieka metinę veiklos rezultatų peržiūrą ir 
metinį veiklos rezultatų patvirtinimą, 
nurodytą Reglamento (ES) [HzR] [52] 
straipsnyje.

7. Remdamasi informacija, pateikta 
rezultatų ataskaitose, Komisija atlieka 
veiklos rezultatų peržiūrą ir trimetį veiklos 
rezultatų patvirtinimą, nurodytą 
Reglamento (ES) [HzR] [52] straipsnyje.

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 stebėsenos ir 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 4768
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Atlikdama metinę veiklos rezultatų 
peržiūrą Komisija gali pateikti pastabų dėl 
metinių rezultatų ataskaitų per vieną 
mėnesį nuo jų pateikimo. Jei Komisija per 
tą laikotarpį pastabų nepateikia, 
ataskaitos laikomos priimtinomis.

Išbraukta.

108 straipsnis dėl laikotarpių, per kuriuos 
Komisija turi imtis veiksmų, 
apskaičiavimas taikomas mutatis 
mutandis.

Or. fr

Pagrindimas

Šį pakeitimą siekiama suderinti su horizontaliajame reglamente pateiktais pasiūlymais dėl 
finansinių sankcijų, susijusių su daugiamete veiklos rezultatų stebėsena, panaikinimo. Į 
rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai ir veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų.
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Pakeitimas 4769
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Atlikdama metinę veiklos rezultatų 
peržiūrą Komisija gali pateikti pastabų dėl 
metinių rezultatų ataskaitų per vieną 
mėnesį nuo jų pateikimo. Jei Komisija per 
tą laikotarpį pastabų nepateikia, 
ataskaitos laikomos priimtinomis.

Išbraukta.

108 straipsnis dėl laikotarpių, per kuriuos 
Komisija turi imtis veiksmų, 
apskaičiavimas taikomas mutatis 
mutandis.

Or. fr

Pagrindimas

Į rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai. Veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų. Siūloma pateikti nuo metinio patvirtinimo (data ir turiniu) atsietą daugiametę 
veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas 4770
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdama metinę veiklos rezultatų 
peržiūrą Komisija gali pateikti pastabų dėl 
metinių rezultatų ataskaitų per vieną 
mėnesį nuo jų pateikimo. Jei Komisija per 
tą laikotarpį pastabų nepateikia, ataskaitos 
laikomos priimtinomis.

Atlikdama metinę veiklos rezultatų 
peržiūrą Komisija gali pateikti pastabų dėl 
metinių rezultatų ataskaitų per vieną 
mėnesį nuo jų galutinio pateikimo. Jei 
Komisija per tą laikotarpį pastabų 
nepateikia, ataskaitos laikomos 
priimtinomis.
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Or. en

Pakeitimas 4771
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdama metinę veiklos rezultatų 
peržiūrą Komisija gali pateikti pastabų dėl 
metinių rezultatų ataskaitų per vieną 
mėnesį nuo jų pateikimo. Jei Komisija per 
tą laikotarpį pastabų nepateikia, ataskaitos 
laikomos priimtinomis.

Atlikdama veiklos rezultatų peržiūrą 
Komisija gali pateikti pastabų dėl metinių 
rezultatų ataskaitų ne vėliau kaip per vieną 
mėnesį nuo jų pateikimo. Jei Komisija per 
tą laikotarpį pastabų nepateikia, ataskaitos 
laikomos priimtinomis.

Or. en

Pakeitimas 4772
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atlikdama metinę veiklos rezultatų 
peržiūrą Komisija gali pateikti pastabų dėl 
metinių rezultatų ataskaitų per vieną 
mėnesį nuo jų pateikimo. Jei Komisija per 
tą laikotarpį pastabų nepateikia, ataskaitos 
laikomos priimtinomis.

Atlikdama metinę veiklos rezultatų 
peržiūrą Komisija gali pateikti pastabų dėl 
rezultatų ataskaitų per vieną mėnesį nuo jų 
pateikimo. Jei Komisija per tą laikotarpį 
pastabų nepateikia, ataskaitos laikomos 
priimtinomis.

Or. de

Pakeitimas 4773
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu nustatoma, kad pranešta 
vieno ar kelių rezultato rodiklių reikšmė 
daugiau kaip 25 % skiriasi nuo tam tikrų 
ataskaitinių metų atitinkamos tarpinės 

Išbraukta.
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reikšmės, Komisija gali paprašyti 
valstybės narės pagal Reglamento (ES) 
[HzR] 39 straipsnio 1 dalį pateikti 
veiksmų planą, kuriame būtų apibūdinti 
numatyti taisomieji veiksmai ir tikėtinas 
grafikas.

Or. fr

Pagrindimas

Į rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai. Veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų. Siūloma pateikti nuo metinio patvirtinimo (data ir turiniu) atsietą daugiametę 
veiklos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas 4774
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu nustatoma, kad pranešta 
vieno ar kelių rezultato rodiklių reikšmė 
daugiau kaip 25 % skiriasi nuo tam tikrų 
ataskaitinių metų atitinkamos tarpinės 
reikšmės, Komisija gali paprašyti 
valstybės narės pagal Reglamento (ES) 
[HzR] 39 straipsnio 1 dalį pateikti 
veiksmų planą, kuriame būtų apibūdinti 
numatyti taisomieji veiksmai ir tikėtinas 
grafikas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šį pakeitimą siekiama suderinti su horizontaliajame reglamente pateiktais pasiūlymais dėl 
finansinių sankcijų, susijusių su daugiamete veiklos rezultatų stebėsena, panaikinimo. Į 
rezultatus orientuotas požiūris turi būti taikomas laipsniškai ir veikos peržiūros plano 
išplėtimas jį taikant pirmajam ramsčiui yra svarbus etapas, kuriame turi būti sudarytos 
sąlygos geriau valdyti BŽŪP vidutinės ir ilgalaikės trukmės laikotarpiu neskiriant finansinių 
sankcijų.
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Pakeitimas 4775
Miguel Viegas

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu nustatoma, kad pranešta 
vieno ar kelių rezultato rodiklių reikšmė 
daugiau kaip 25 % skiriasi nuo tam tikrų 
ataskaitinių metų atitinkamos tarpinės 
reikšmės, Komisija gali paprašyti 
valstybės narės pagal Reglamento (ES) 
[HzR] 39 straipsnio 1 dalį pateikti 
veiksmų planą, kuriame būtų apibūdinti 
numatyti taisomieji veiksmai ir tikėtinas 
grafikas.

Išbraukta.

Or. pt
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