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Pakeitimas 4776
Herbert Dorfmann

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. it

Pakeitimas 4777
Norbert Erdős

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. en

Pakeitimas 4778
Franc Bogovič



PE631.998v01-00 4/98 AM\1171806LT.docx

LT

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.

9. Jeigu nustatoma, kad pranešta vieno 
ar kelių rezultato rodiklių reikšmė daugiau 
kaip 35 % mažesnė nei tam tikrų 
ataskaitinių metų atitinkama tarpinė 
reikšmė, valstybės narės pateikia 
paaiškinimą, kodėl atsirado toks 
nuokrypis. Kai būtina, 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. en

Pakeitimas 4779
Ricardo Serrão Santos

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.

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, 
kuris turi būti rengiamas konsultuojantis 
su Komisija ir kuriame būtų apibūdinti 
numatyti planui įgyvendinti reikalingi
taisomieji veiksmai ir tikėtinas grafikas.

Or. en

Pakeitimas 4780
Martin Häusling, Maria Heubuch, Bronis Ropė



AM\1171806LT.docx 5/98 PE631.998v01-00

LT

Verts/ALE frakcijos vardu

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.

9. Jeigu nustatoma, kad pranešta vieno 
ar kelių rezultato rodiklių reikšmė daugiau 
kaip 15 % 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.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi siūloma patikrinimus atlikti kas dvejus metus ir reikia metų neatitikimams pastebėti, 
su valstybe nare aptarti, veiksmų plane ištaisyti ir tam planui įgyvendinti, 25 proc. nuokrypis 
nuo laukiamų (apmokėtų) ir realių rezultatų neužtikrina patikimo ES lėšų naudojimo, nes ir 
toliau kasmet (kas mėnesį) toliau būtų leidžiamos ES lėšos, netgi tuomet, jei nebūtų 
pasiekiama ketvirtadalis rezultatų. Siūloma nustatyti 15 proc. ribą siekiant užtikrinti tikslesnę 
ir reaguojančią patikrinimų sistemą.

Pakeitimas 4781
Sandra Kalniete, Ivari Padar

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.

9. Jeigu nustatoma, kad pranešta vieno 
ar kelių rezultato rodiklių reikšmė daugiau 
kaip 35 % 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.

Or. en
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Pakeitimas 4782
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Metinės rezultatų ataskaitos ir 
piliečiams skirta jų turinio santrauka 
skelbiamos viešai.

10. Visuomenei sudaromos galimybės 
susipažinti su kas trejus metus 
rengiamomis rezultatų ataskaitomis.

Or. en

Pakeitimas 4783
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Metinės rezultatų ataskaitos ir 
piliečiams skirta jų turinio santrauka 
skelbiamos viešai.

10. Daugiamečių veiklos rezultatų 
ataskaitų turinio santrauka rengiama 
piliečiams ir skelbiama viešai.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su reikalavimo pateikti metinę veiklos rezultatų ataskaitą 
panaikinimu. Šis reikalavimas pakeistas 2026 m., 2028 m. ir 2030 m. pateikiamomis 
daugiametėmis veiklos rezultatų ataskaitomis. Tai visiškai atitinka pranešėjo dėl 
horizontaliojo reglamento pasiūlymus.

Pakeitimas 4784
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Metinės rezultatų ataskaitos ir 10. Rezultatų ataskaitos ir piliečiams 
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piliečiams skirta jų turinio santrauka 
skelbiamos viešai.

skirta jų turinio santrauka skelbiamos 
viešai.

Or. fr

Pagrindimas

Rezultatais grindžiamas metodas turi būti pradėtas taikyti palaipsniui. Veiklos 
rezultatų sistemos išplėtimas į 1-ąjį ramstį yra svarbus žingsnis, kuris turėtų padėti geriau 
valdyti BŽŪP vidutinės trukmės ir (arba) ilguoju laikotarpiu, ir dėl to nereikėtų skirti 
finansinės baudos. Siūloma, kad veiklos rezultatų ataskaita būtų daugiametė ir atsieta nuo 
metinės veiklos rezultatų ataskaitos (datos ir turinio atžvilgiu).

Pakeitimas 4785
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Metinės rezultatų ataskaitos ir 
piliečiams skirta jų turinio santrauka 
skelbiamos viešai.

10. Rezultatų ataskaitos ir piliečiams 
skirta jų turinio santrauka skelbiamos 
viešai.

Or. de

Pakeitimas 4786
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Iki tų metų, kuriais pateikiama 1 
dalyje nurodyta daugiametė veiklos 
rezultatų stebėsenos ataskaita, spalio 15 d. 
Komisija, remdamasi daugiamete
valstybių narių veiklos rezultatų 
stebėsenos ataskaita, pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai valstybių narių 
nacionaliniuose BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų tikslų įgyvendinimo 
pažangos palyginimą.
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti parlamentinę Komisijos ir valstybių narių vykdomo BŽŪP 
strateginių planų įgyvendinimo kontrolę.

Pakeitimas 4787
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4788
Albert Deß

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 4789
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

11. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato rezultatų ataskaitos 
turinio pateikimo taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Rezultatais grindžiamas metodas turi būti pradėtas taikyti palaipsniui. Veiklos 
rezultatų sistemos išplėtimas į 1-ąjį ramstį yra svarbus žingsnis, kuris turėtų padėti geriau 
valdyti BŽŪP vidutinės trukmės ir (arba) ilguoju laikotarpiu, ir dėl to nereikėtų skirti 
finansinės baudos. Siūloma, kad veiklos rezultatų ataskaita būtų daugiametė ir atsieta nuo 
metinės veiklos rezultatų ataskaitos (datos ir turinio atžvilgiu).

Pakeitimas 4790
Peter Jahr

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato metinės rezultatų 
ataskaitos turinio pateikimo taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

11. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato rezultatų ataskaitos 
turinio pateikimo taisykles. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139 
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo 
procedūros.

Or. de

Pakeitimas 4791
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio pavadinimas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

122 Valstybės narės kiekvienais metais 
su Komisija rengia metinį peržiūros 
posėdį, kuriam Komisija pirmininkauja 
viena arba kartu su valstybėmis narėmis; 
jis rengiamas ne anksčiau kaip praėjus 
dviem mėnesiams nuo metinės rezultatų 
ataskaitos pateikimo.

122. Kas trejus metus rengiami
peržiūros posėdžiai

Or. en

Pakeitimas 4792
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Metiniai peržiūros posėdžiai Peržiūros posėdžiai

Or. fr

Pagrindimas

Rezultatais grindžiamas metodas turi būti pradėtas taikyti palaipsniui. Veiklos 
rezultatų sistemos išplėtimas į 1-ąjį ramstį yra svarbus žingsnis, kuris turėtų padėti geriau 
valdyti BŽŪP vidutinės trukmės ir (arba) ilguoju laikotarpiu, ir dėl to nereikėtų skirti 
finansinės baudos. Siūloma, kad veiklos rezultatų ataskaita būtų daugiametė ir atsieta nuo 
metinės veiklos rezultatų ataskaitos (datos ir turinio atžvilgiu).

Pakeitimas 4793
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
su Komisija rengia metinį peržiūros posėdį, 
kuriam Komisija pirmininkauja viena arba 
kartu su valstybėmis narėmis; jis rengiamas 
ne anksčiau kaip praėjus dviem mėnesiams 

1. Valstybės narės ir, jei taikoma, 
regionai kiekvienais metais su Komisija 
rengia metinį peržiūros posėdį, kuriam 
Komisija pirmininkauja viena arba kartu su 
valstybėmis narėmis; jis rengiamas ne 
anksčiau kaip praėjus dviem mėnesiams 
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nuo metinės rezultatų ataskaitos pateikimo. nuo metinės rezultatų ataskaitos pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 4794
Ricardo Serrão Santos

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
su Komisija rengia metinį peržiūros posėdį, 
kuriam Komisija pirmininkauja viena arba 
kartu su valstybėmis narėmis; jis rengiamas 
ne anksčiau kaip praėjus dviem mėnesiams 
nuo metinės rezultatų ataskaitos pateikimo.

1. Valstybės narės ir, jei taikoma, 
regionai, kiekvienais metais su Komisija 
rengia metinį peržiūros posėdį, kuriam 
Komisija pirmininkauja viena arba kartu su 
valstybėmis narėmis; jis rengiamas ne 
anksčiau kaip praėjus dviem mėnesiams 
nuo metinės rezultatų ataskaitos pateikimo.

Or. pt

Pakeitimas 4795
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais
su Komisija rengia metinį peržiūros 
posėdį, kuriam Komisija pirmininkauja 
viena arba kartu su valstybėmis narėmis; 
jis rengiamas ne anksčiau kaip praėjus 
dviem mėnesiams nuo metinės rezultatų 
ataskaitos pateikimo.

1. Valstybės narės su Komisija rengia 
peržiūros posėdį, kuriam Komisija 
pirmininkauja viena arba kartu su 
valstybėmis narėmis; jis rengiamas ne 
anksčiau kaip praėjus dviem mėnesiams 
nuo daugiametės rezultatų ataskaitos 
pateikimo.

Or. fr

Pagrindimas

Šis pakeitimas suderintas su reikalavimo pateikti metinę veiklos rezultatų ataskaitą 
panaikinimu. Šis reikalavimas pakeistas 2026 m., 2028 m. ir 2030 m. pateikiamomis 
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daugiametėmis veiklos rezultatų ataskaitomis. Tai visiškai atitinka pranešėjo dėl 
horizontaliojo reglamento pasiūlymus.

Pakeitimas 4796
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais
su Komisija rengia metinį peržiūros 
posėdį, kuriam Komisija pirmininkauja 
viena arba kartu su valstybėmis narėmis; 
jis rengiamas ne anksčiau kaip praėjus 
dviem mėnesiams nuo metinės rezultatų 
ataskaitos pateikimo.

1. Valstybės narės su Komisija rengia 
peržiūros posėdį, kuriam Komisija 
pirmininkauja viena arba kartu su 
valstybėmis narėmis; jis rengiamas ne 
anksčiau kaip praėjus dviem mėnesiams 
nuo metinės rezultatų ataskaitos pateikimo.

Or. fr

Pagrindimas

Rezultatais grindžiamas metodas turi būti pradėtas taikyti palaipsniui. Veiklos 
rezultatų sistemos išplėtimas į 1-ąjį ramstį yra svarbus žingsnis, kuris turėtų padėti geriau 
valdyti BŽŪP vidutinės trukmės ir (arba) ilguoju laikotarpiu, ir dėl to nereikėtų skirti 
finansinės baudos. Siūloma, kad veiklos rezultatų ataskaita būtų daugiametė ir atsieta nuo 
metinės veiklos rezultatų ataskaitos (datos ir turinio atžvilgiu).

Pakeitimas 4797
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais
su Komisija rengia metinį peržiūros 
posėdį, kuriam Komisija pirmininkauja 
viena arba kartu su valstybėmis narėmis; 
jis rengiamas ne anksčiau kaip praėjus 
dviem mėnesiams nuo metinės rezultatų 
ataskaitos pateikimo.

1. Valstybės narės kas trejus metus su 
Komisija rengia peržiūros posėdį, kuriam 
pirmininkauja kartu; jis rengiamas ne 
anksčiau kaip praėjus dviem mėnesiams 
nuo kas trejus metus rengiamos rezultatų 
ataskaitos pateikimo.

Or. en
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Pakeitimas 4798
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metiniu peržiūros posėdžiu 
siekiama apsvarstyti kiekvieno plano 
įgyvendinimo rezultatus, taip pat pažangą, 
padarytą siekiant nustatytų siektinų 
reikšmių, visus rezultatams poveikį 
darančias problemas ir priemones, kurių 
jau yra arba bus imtasi toms problemoms 
spręsti.

2. Peržiūros posėdžiu siekiama 
apsvarstyti kiekvieno plano įgyvendinimo 
rezultatus, taip pat pažangą, padarytą 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, visus 
rezultatams poveikį darančias problemas ir 
priemones, kurių jau yra arba bus imtasi 
toms problemoms spręsti.

Or. fr

Pagrindimas

Rezultatais grindžiamas metodas turi būti pradėtas taikyti palaipsniui. Veiklos 
rezultatų sistemos išplėtimas į 1-ąjį ramstį yra svarbus žingsnis, kuris turėtų padėti geriau 
valdyti BŽŪP vidutinės trukmės ir (arba) ilguoju laikotarpiu, ir dėl to nereikėtų skirti 
finansinės baudos. Siūloma, kad veiklos rezultatų ataskaita būtų daugiametė ir atsieta nuo 
metinės veiklos rezultatų ataskaitos (datos ir turinio atžvilgiu).

Pakeitimas 4799
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metiniu peržiūros posėdžiu 
siekiama apsvarstyti kiekvieno plano 
įgyvendinimo rezultatus, taip pat pažangą, 
padarytą siekiant nustatytų siektinų 
reikšmių, visus rezultatams poveikį 
darančias problemas ir priemones, kurių 
jau yra arba bus imtasi toms problemoms 
spręsti.

2. Peržiūros posėdžiu siekiama 
apsvarstyti kiekvieno plano įgyvendinimo 
rezultatus, taip pat pažangą, padarytą 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, visus 
rezultatams poveikį darančias problemas ir 
priemones, kurių jau yra arba bus imtasi 
toms problemoms spręsti.

Or. en
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Pakeitimas 4800
Martin Häusling, Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 antraštinės dalies 2 a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

II a (naujas) SKYRIUS. LAIKOTARPIO 
VIDURIO REZULTATŲ ATASKAITA

122 a (naujas) straipsnis. Laikotarpio 
vidurio rezultatų ataskaita

1.Iki 2025 m. pabaigos valstybės narės 
pateikia Komisijai laikotarpio vidurio 
rezultatų ataskaitą, kurioje įvertina 
bendrą strateginio plano poveikį siekiant 
konkrečių BŽŪP tikslų, nurodytų 6 
straipsnyje; ataskaitoje aptariamas 
laikotarpis iki 2024 m. pabaigos.

2.Laikotarpio vidurio rezultatų ataskaitoje 
pateikiama pagrindinė kiekybinė ir 
kokybinė informacija apie strateginio 
plano įgyvendinimą, susijusi su šio 
reglamento I priede nurodytų poveikio 
rodiklių pasiekimu.

3.Tais atvejais, kai pranešta vieno ar kelių 
rezultato rodiklių reikšmė parodo, kad 
padėtis nepagerėjo, lyginant su padėtimi, 
aprašyta poreikių vertinime, kaip 
nurodyta 103 straipsnio 2 dalyje, Komisija 
gali paprašyti valstybės narės pateikti 
veiksmų planą pagal Reglamento (ES) 
[HzR] 39 straipsnio 1 dalį, kuriame 
aprašomi numatomi taisomieji veiksmai ir 
tikėtinas laikotarpis, siekiant įgyvendinti 
tikslus, apibrėžtus pagal poveikio 
rodiklius, kaip nurodyta 91 straipsnio 1 
dalyje.

4. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustato laikotarpio vidurio 
rezultatų ataskaitos turinio pateikimo 
taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 139 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.
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Or. en

Pakeitimas 4801
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 antraštinės dalies III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GERŲ APLINKOSAUGOS IR KLIMATO 
SRITIES REZULTATŲ SKATINIMO 
SISTEMA

GERŲ APLINKOSAUGOS, KLIMATO 
SRITIES IR GYVŪNŲ GEROVĖS
REZULTATŲ SKATINIMO SISTEMA

Or. en

Pakeitimas 4802
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
7 antraštinės dalies III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GERŲ APLINKOSAUGOS IR KLIMATO 
SRITIES REZULTATŲ SKATINIMO 
SISTEMA

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4803
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 



PE631.998v01-00 16/98 AM\1171806LT.docx

LT

metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. es

Pakeitimas 4804
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius,
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).
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Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti šį straipsnį dėl paskatos už gerus veiklos rezultatus, kuri 
nėra tokia.

Pakeitimas 4805
Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 123 Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. lt

Pakeitimas 4806
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. ro

Pakeitimas 4807
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.
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Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pakeitimas 4808
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pakeitimas 4809
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pakeitimas 4810
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
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narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pakeitimas 4811
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pakeitimas 4812
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
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123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pagrindimas

Vadinama „paskata“ tėra dviguba sankcija, kuri galėtų būti taikoma su išmokų sustabdymu, 
dėl kurios Komisija galėtų nuspręsti, jei būtų neįgyvendinamos siektinos reikšmės.

Pakeitimas 4813
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 



AM\1171806LT.docx 23/98 PE631.998v01-00

LT

narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pagrindimas

Vadinama „paskata“ tėra dviguba sankcija, kuri galėtų būti taikoma su išmokų sustabdymu, 
dėl kurios Komisija galėtų nuspręsti, jei būtų neįgyvendinamos siektinos reikšmės.

Pakeitimas 4814
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
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kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pagrindimas

Tai ne paskata, dėl to administracinė našta tik padidėja.

Pakeitimas 4815
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pakeitimas 4816
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pakeitimas 4817
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
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5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. de

Pagrindimas

5 proc. valstybei narei numatytų EŽŪFKP lėšų turėtų būti skirta tik tuo atveju, jei 2025 
m. pasiekta ne mažiau kaip 90 proc. šioje srityje nustatytų tikslų. Neaišku, kaip 
programavimo laikotarpio pabaigoje bus galima veiksmingai ir greitai paskirstyti paskatą už 
gerus veiklos rezultatus.

Be to, ši sistema gali pakenkti pastangoms gerinti žemės ūkio politikos kaip aplinkos 
apsaugos ir apsaugos nuo klimato kaitos priemonės veiksmingumą, nes ištekliai bus sutelkti 
priemonėms, kurios labiausiai galėtų garantuoti paskatos už gerus veiklos rezultatus skyrimą.

Pakeitimas 4818
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

123. Sąlyginė išmoka už rezultatus 

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų to vadinti paskata, jei pinigai mokami iš ūkininkui anksčiau nesumokėtų lėšų.

Pakeitimas 4819
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin
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Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Rezultatais grindžiamas metodas turi būti pradėtas taikyti palaipsniui. Veiklos 
rezultatų sistemos išplėtimas į 1-ąjį ramstį yra svarbus žingsnis, kuris turėtų padėti geriau 
valdyti BŽŪP vidutinės trukmės ir (arba) ilguoju laikotarpiu, ir dėl to nereikėtų skirti 
finansinės baudos. Siūloma, kad veiklos rezultatų ataskaita būtų daugiametė ir atsieta nuo 
metinės veiklos rezultatų ataskaitos (datos ir turinio atžvilgiu).

Pakeitimas 4820
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 4821
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
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123 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4822
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka, 
klimatu ir gyvūnų gerove susijusius 
tikslus, jei tos valstybės narės įvykdo 124 
straipsnio 1 dalyje nurodytą sąlygą.

Or. en

Pakeitimas 4823
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 

1. Tam tikra lėšų dalis 2026 m. 
atimama iš valstybės narės asignavimo, 
siekiant paskatinti siekti tikslų, susijusių
su aplinka ir klimatu, kaip nurodyta 124 
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narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 4824
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 4825
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4826
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos VII ir IX 
prieduose.

Or. en

Pakeitimas 4827
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Ši nesumokėta procentinė dalis sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Or. en

Pakeitimas 4828
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4829
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 4830
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, kurie 
pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Nustatant nesumokėtiną sumą
neatsižvelgiama į išteklius, kurie pagal 15 
ir 90 straipsnius perkelti iš EŽŪGF į 
EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pakeitimas 4831
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
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pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. es

Pakeitimas 4832
Eric Andrieu, Karine Gloanec Maurin

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.
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6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Rezultatais grindžiamas metodas turi būti pradėtas taikyti palaipsniui. Veiklos 
rezultatų sistemos išplėtimas į 1-ąjį ramstį yra svarbus žingsnis, kuris turėtų padėti geriau 
valdyti BŽŪP vidutinės trukmės ir (arba) ilguoju laikotarpiu, ir dėl to nereikėtų skirti 
finansinės baudos. Siūloma, kad veiklos rezultatų ataskaita būtų daugiametė ir atsieta nuo 
metinės veiklos rezultatų ataskaitos (datos ir turinio atžvilgiu).

Pakeitimas 4833
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
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nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti šį straipsnį dėl paskatos už gerus veiklos rezultatus, kuri 
nėra tokia.

Pakeitimas 4834
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas



PE631.998v01-00 36/98 AM\1171806LT.docx

LT

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
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valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. ro

Pakeitimas 4835
Ulrike Müller, Pavel Telička

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
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dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4836
Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
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reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4837
Franc Bogovič, Tibor Szanyi

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.
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6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4838
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
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paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4839
Beata Gosiewska

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
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punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4840
Sandra Kalniete, Ivari Padar, Bronis Ropė
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Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
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kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4841
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.



PE631.998v01-00 46/98 AM\1171806LT.docx

LT

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio nebereikia ištrynus 123 straipsnį.

Pakeitimas 4842
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
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peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
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Or. en

Pakeitimas 4843
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos
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paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Vadinama „paskata“ tėra dviguba sankcija, kuri galėtų būti taikoma su išmokų sustabdymu, 
dėl kurios Komisija galėtų nuspręsti, jei būtų neįgyvendinamos siektinos reikšmės.

Pakeitimas 4844
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
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reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4845
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos rezultatų 
peržiūra, paskata už gerus rezultatus, kuri 
išskaičiuojama iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikoma, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 2026 
metų metinės rezultatų ataskaitos gavimo, 
netaikydama 139 straipsnyje nurodytos 
komiteto procedūros, priima įgyvendinimo 
aktą, kad dėl kiekvienos valstybės narės 
nuspręstų, ar įgyvendinant atitinkamus 
BŽŪP strateginius planus pasiektos šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos tikslinės 
vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus veiklos 
rezultatus Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms 
reikšmėms pasiekti.
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6. Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatoma išsami tvarka paskatos 
už gerus veiklos rezultatus taikymo 
valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. de

Pagrindimas

Šis straipsnis išbraukiamas atsižvelgiant į tai, kad išbrauktas 123 straipsnis.

Pakeitimas 4846
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš 
valstybės narės asignavimo pagal 123 
straipsnio antrą pastraipą, šiai valstybei 
narei taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 4847
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš 
valstybės narės asignavimo pagal 123 
straipsnio antrą pastraipą, šiai valstybei 
narei taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4848
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės. Komisija užtikrina, kad tikslinės 
reikšmės visuose BŽŪP strateginiuose 
planuose būtų vienodos užmojo ir 
galimybių jas pasiekti atžvilgiu, taip 
siekiant sudaryti vienodas veiklos sąlygas.

Or. en

Pakeitimas 4849
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling, Florent Marcellesi, Ana Miranda
Verts/ALE frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e, f ir i punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka, klimatu ir gyvūnų apsauga
susijusiais tikslais, pasiekta bent 90 % jų
2025 metų tikslinės reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 4850
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš 
valstybės narės asignavimo pagal 123 
straipsnio antrą pastraipą, šiai valstybei 
narei taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, lėšos, kurios 
išskaičiuojamos iš valstybės narės 
asignavimo pagal 123 straipsnio antrą 
pastraipą, šiai valstybei narei taikomos, jei 
įgyvendinant jos BŽŪP strateginiame 
plane nustatytus rezultato rodiklius, 
susietus su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 4851
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Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija per du mėnesius nuo 
2026 metų metinės rezultatų ataskaitos 
gavimo, netaikydama 139 straipsnyje 
nurodytos komiteto procedūros, priima 
įgyvendinimo aktą, kad dėl kiekvienos 
valstybės narės nuspręstų, ar įgyvendinant 
atitinkamus BŽŪP strateginius planus 
pasiektos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
tikslinės vertės.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 4852
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija per du mėnesius nuo 
2026 metų metinės rezultatų ataskaitos 
gavimo, netaikydama 139 straipsnyje 
nurodytos komiteto procedūros, priima 
įgyvendinimo aktą, kad dėl kiekvienos 
valstybės narės nuspręstų, ar įgyvendinant 
atitinkamus BŽŪP strateginius planus 
pasiektos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
tikslinės vertės.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4853
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4854
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 4855
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 2027 
finansiniams metams, remiantis 2 dalyje 
nurodytu sprendimu.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
lėšas, kurios, remiantis 2 dalyje nurodytu 
sprendimu, laikomos galutinai paskirtomis
2027 finansiniams metams.
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Or. en

Pakeitimas 4856
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4857
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 4858
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 
finansiniams metams Komisija neskiria 
įsipareigojimų asignavimų, susijusių su 
lėšomis, išskaičiuotomis iš atitinkamų 
valstybių narių.

Or. en

Pakeitimas 4859
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taikydama paskatą už gerus 
veiklos rezultatus Komisija gali atsižvelgti 
į force majeure atvejus ir dideles 
socialines ekonomines krizes, dėl kurių 
gali atsirasti kliūčių atitinkamoms 
tarpinėms reikšmėms pasiekti.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 4860
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taikydama paskatą už gerus 
veiklos rezultatus Komisija gali atsižvelgti 
į force majeure atvejus ir dideles 
socialines ekonomines krizes, dėl kurių 
gali atsirasti kliūčių atitinkamoms 
tarpinėms reikšmėms pasiekti.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 4861
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taikydama paskatą už gerus 
veiklos rezultatus Komisija gali atsižvelgti 
į force majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms reikšmėms 
pasiekti.

5. Svarstydama, ar skirti neišmokėtas 
lėšas, Komisija gali atsižvelgti į force 
majeure atvejus ir dideles socialines 
ekonomines krizes, dėl kurių gali atsirasti 
kliūčių atitinkamoms tarpinėms reikšmėms 
pasiekti.

Or. en

Pakeitimas 4862
Laurenţiu Rebega, Daniel Buda

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatoma išsami tvarka 
paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymo valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. ro

Pakeitimas 4863
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatoma išsami tvarka 
paskatos už gerus veiklos rezultatus 

Išbraukta.
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taikymo valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4864
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka ex-ante 
vertinimus, kad pagerintų kiekvieno BŽŪP 
strateginio plano rengimo kokybę.

1. Valstybės narės ir, kai tinkama, 
regionai atlieka ex-ante vertinimus, kad 
pagerintų kiekvieno BŽŪP strateginio 
plano rengimo kokybę.

Or. en

Pagrindimas

Ex ante vertinimas yra svarbi priemonė siekiant įvertinti ir pagerinti strateginio plano 
nuoseklumą. Todėl svarbu, kad, regioninių intervencijų ir regioninės intervencijos programų 
atveju, regionai taip pat galėtų atlikti vertinimą.

Pakeitimas 4865
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka ex-ante 
vertinimus, kad pagerintų kiekvieno BŽŪP 
strateginio plano rengimo kokybę.

1. Valstybės narės ir, jei taikoma, 
regionai atlieka ex-ante vertinimus, kad 
pagerintų kiekvieno BŽŪP strateginio 
plano rengimo kokybę.

Or. es
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Pakeitimas 4866
Ivan Jakovčić

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginio plano indėlis 
siekiant BŽŪP konkrečių tikslų, 
atsižvelgiant į nacionalinius ir regioninius 
poreikius, taip pat vystymosi potencialą ir 
naudingą patirtį, įgytą įgyvendinant BŽŪP 
ankstesniais programavimo laikotarpiais;

a) BŽŪP strateginio plano indėlis 
siekiant BŽŪP konkrečių tikslų ir 3a 
dalyje nustatytas ekologinio ūkininkavimo 
indėlis, atsižvelgiant į nacionalinius ir 
regioninius poreikius, taip pat vystymosi 
potencialą ir naudingą patirtį, įgytą 
įgyvendinant BŽŪP ankstesniais 
programavimo laikotarpiais;

Or. en

Pakeitimas 4867
Maria Heubuch
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginio plano indėlis 
siekiant BŽŪP konkrečių tikslų, 
atsižvelgiant į nacionalinius ir regioninius 
poreikius, taip pat vystymosi potencialą ir 
naudingą patirtį, įgytą įgyvendinant BŽŪP 
ankstesniais programavimo laikotarpiais;

a) BŽŪP strateginio plano indėlis 
siekiant BŽŪP konkrečių tikslų ir 13a 
dalyje nustatytas ekologinio ūkininkavimo 
indėlis, atsižvelgiant į nacionalinius ir 
regioninius poreikius, taip pat vystymosi 
potencialą ir naudingą patirtį, įgytą 
įgyvendinant BŽŪP ankstesniais 
programavimo laikotarpiais;

Or. en

Pakeitimas 4868
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)



PE631.998v01-00 62/98 AM\1171806LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kaip lyčių aspekto integravimo ir 
atsižvelgimo į lyčių aspektą sudarant 
biudžetą užtikrinimas bus panaudotas 
pasiūlytame BŽŪP strateginiame plane, 
siekiant skatinti lyčių lygybę kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 4869
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) BŽŪP strateginio plano stebėsenai 
ir vertinimams reikalingų duomenų 
rinkimo procedūrų tinkamumas;

g) BŽŪP strateginio plano stebėsenai 
ir vertinimams reikalingų duomenų, 
įskaitant pagal lytį suskirstytus duomenis,
rinkimo procedūrų tinkamumas;

Or. en

Pakeitimas 4870
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka BŽŪP 
strateginių planų vertinimus, kad pagerintų 
planų rengimo ir įgyvendinimo kokybę, 
taip pat įvertintų jų veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą, darnumą, 
Sąjungos pridėtinę vertę ir poveikį, susijusį 
su jų indėliu siekiant BŽŪP bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, nurodytų 5 straipsnyje ir 
6 straipsnio 1 dalyje.

1. Valstybės narės ir, jei taikoma, 
regionai atlieka BŽŪP strateginių planų, 
įskaitant, jei taikoma, regioninės 
intervencijos programas, vertinimus, kad 
pagerintų planų rengimo ir įgyvendinimo 
kokybę, taip pat įvertintų jų veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą, darnumą, 
Sąjungos pridėtinę vertę ir poveikį, susijusį 
su jų indėliu siekiant BŽŪP bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, nurodytų 5 straipsnyje ir 
6 straipsnio 1 dalyje.
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Or. es

Pakeitimas 4871
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka BŽŪP 
strateginių planų vertinimus, kad pagerintų 
planų rengimo ir įgyvendinimo kokybę, 
taip pat įvertintų jų veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą, darnumą, 
Sąjungos pridėtinę vertę ir poveikį, susijusį 
su jų indėliu siekiant BŽŪP bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, nurodytų 5 straipsnyje ir 
6 straipsnio 1 dalyje.

1. Valstybės narės ir, kai tinkama, 
regionai atlieka BŽŪP strateginių planų, 
įskaitant, kai tinkama, regioninės 
intervencijos programos, vertinimus, kad 
pagerintų planų rengimo ir įgyvendinimo 
kokybę, taip pat įvertintų jų veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą, darnumą, 
Sąjungos pridėtinę vertę ir poveikį, susijusį 
su jų indėliu siekiant BŽŪP bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, nurodytų 5 straipsnyje ir 
6 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad regionai, regioninės intervencijos programų įsteigimo atveju, programų 
vertinimą vykdytų jas įgyvendinant.

Pakeitimas 4872
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka BŽŪP 
strateginių planų vertinimus, kad pagerintų 
planų rengimo ir įgyvendinimo kokybę, 
taip pat įvertintų jų veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą, darnumą, 
Sąjungos pridėtinę vertę ir poveikį, susijusį 
su jų indėliu siekiant BŽŪP bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, nurodytų 5 straipsnyje ir 

1. Valstybės narės atlieka BŽŪP 
strateginių planų vertinimus, kad pagerintų 
planų rengimo ir įgyvendinimo kokybę, 
taip pat įvertintų jų veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą, darnumą, 
Sąjungos pridėtinę vertę ir poveikį, susijusį 
su jų indėliu siekiant BŽŪP bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, nurodytų 5 straipsnyje ir 
6 straipsnio 1 dalyje. Atliekant tokius 
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6 straipsnio 1 dalyje. vertinimus turi būti atsižvelgiama į lytį.

Or. en

Pakeitimas 4873
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės paveda atlikti 
vertinimus funkciškai nepriklausomiems 
ekspertams.

2. Valstybės narės ir, kai tinkama, 
regionai paveda atlikti vertinimus 
funkciškai nepriklausomiems ekspertams.

Or. en

Pakeitimas 4874
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
parengtos vertinimams reikalingų duomenų 
rengimo ir rinkimo procedūros.

3. Valstybės narės ir, kai tinkama, 
regionai užtikrina, kad būtų parengtos 
vertinimams reikalingų duomenų rengimo 
ir rinkimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4875
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės atsako už BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytų 

4. Valstybės narės ir, kai tinkama, 
regionai atsako už BŽŪP strateginiuose 
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intervencinių priemonių tinkamumo 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytiems 
konkretiems tikslams siekti vertinimą.

planuose nustatytų intervencinių priemonių 
tinkamumo 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems konkretiems tikslams siekti 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 4876
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės parengia vertinimo 
planą, kuriame pateikia informacijos apie 
planuojamą vertinimo veiklą įgyvendinimo 
laikotarpiu.

5. Valstybės narės ir, kai tinkama, 
regionai parengia vertinimo planą, kuriame 
pateikia informacijos apie planuojamą 
vertinimo veiklą įgyvendinimo laikotarpiu.

Or. en

Pakeitimas 4877
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės pateikia vertinimo 
planą Stebėsenos komitetui ne vėliau kaip 
praėjus metams nuo BŽŪP strateginio 
plano priėmimo.

6. Valstybės narės ir, kai tinkama, 
regionai pateikia vertinimo planą 
Stebėsenos komitetui ne vėliau kaip 
praėjus metams nuo BŽŪP strateginio 
plano priėmimo.

Or. en

Pakeitimas 4878
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

127 straipsnis Išbraukta.

Veiklos rezultatų analizė ir vertinimas

1. Komisija parengia daugiametį BŽŪP 
vertinimo planą, kuris turi būti vykdomas 
jai prižiūrint.

2. Kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, 
Komisija iki trečiųjų metų nuo BŽŪP 
strateginių planų įgyvendinimo pradžios 
atlieka tarpinį vertinimą, atsižvelgdama į I 
priede nurodytus rodiklius. Komisija gali 
naudotis visa reikalinga, kuri jau gauta 
pagal [naujo Finansinio reglamento] 
[128] straipsnį.

3. Komisija atlieka ex post vertinimą, kad 
įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę.

4. Remdamasi faktine informacija, 
pateikta BŽŪP vertinimuose, įskaitant 
BŽŪP strateginių planų vertinimus, taip 
pat kitais susijusiais informacijos 
šaltiniais, Komisija, baigusi tarpinį 
vertinimą, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pirminę šio straipsnio 
įgyvendinimo ataskaitą, įskaitant 
pirmuosius BŽŪP įgyvendinimo 
rezultatus. Antroji ataskaita, kurioje 
pateikiama BŽŪP įgyvendinimo rezultatų
analizė, pateikiama iki 2031 m. gruodžio 
31 d.

Or. en

Pakeitimas 4879
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, Komisija 
iki trečiųjų metų nuo BŽŪP strateginių 
planų įgyvendinimo pradžios atlieka tarpinį 
vertinimą, atsižvelgdama į I priede 
nurodytus rodiklius. Komisija gali 
naudotis visa reikalinga, kuri jau gauta
pagal [naujo Finansinio reglamento] [128] 
straipsnį.

2. Kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, taip pat 
tai, kaip valstybės narės panaudoja lėšų 
perkėlimus tarp tiesioginių išmokų ir 
EŽŪFKP asignavimų pagal šio 
reglamento 90 straipsnį, Komisija iki 
trečiųjų metų nuo BŽŪP strateginių planų 
įgyvendinimo pradžios atlieka tarpinį 
vertinimą, atsižvelgdama į I priede 
nurodytus rodiklius. Komisija gali pagal 
[naujo Finansinio reglamento] [128] 
straipsnį naudotis visa jau prieinama 
aktualia informacija.

Or. en

Pakeitimas 4880
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija atlieka ex post vertinimą, 
kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę.

3. Komisija atlieka ex post vertinimą, 
kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, taip pat 
tai, kaip valstybės narės panaudoja lėšų 
perkėlimus tarp tiesioginių išmokų ir 
EŽŪFKP asignavimų pagal šio 
reglamento 90 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 4881
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. skyrius dėl lyčių kuriamas 
atitinkamai atliekant tarpinį ir ex post 
vertinimus, kad būtų įvertintas BŽŪP 
poveikis ir pridėtinė vertė skatinant lyčių 
lygybę kaimo vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 4882
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

128 straipsnis Išbraukta.

128 Laikydamasi [naujo Finansinio 
reglamento] [38 straipsnio 3 dalies e 
punkto i papunktyje] nustatyto ataskaitų 
teikimo reikalavimo, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia tame 
straipsnyje nurodytą su veiklos rezultatais, 
kurie matuojami naudojant XII priede 
pateiktus pagrindinius rodiklius, susijusią 
informaciją.

Laikydamasi [naujo Finansinio 
reglamento] [38 straipsnio 3 dalies e 
punkto i papunktyje] nustatyto ataskaitų 
teikimo reikalavimo, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia tame 
straipsnyje nurodytą su veiklos rezultatais,
kurie matuojami naudojant XII priede 
pateiktus pagrindinius rodiklius, susijusią 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 4883
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
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128 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi [naujo Finansinio 
reglamento] [38 straipsnio 3 dalies e 
punkto i papunktyje] nustatyto ataskaitų 
teikimo reikalavimo, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia tame 
straipsnyje nurodytą su veiklos rezultatais,
kurie matuojami naudojant XII priede 
pateiktus pagrindinius rodiklius, susijusią 
informaciją.

Laikydamasi [naujo Finansinio 
reglamento] [38 straipsnio 3 dalies e 
punkto i papunktyje] nustatyto ataskaitų 
teikimo reikalavimo, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia tame 
straipsnyje nurodytą su veiklos rezultatais, 
kurie matuojami naudojant XII priede 
pateiktus pagrindinius rodiklius, susijusią 
informaciją. Tokie XII priede nustatyti 
rodikliai gali būti suskirstyti pagal lytį, 
siekiant užtikrinti lyčių lygybę kaimo 
vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 4884
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų 
atlikti BŽŪP stebėseną ir vertinimą.

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą reikiamą informaciją arba visus 
reikiamus duomenis, kad ji galėtų atlikti 
BŽŪP stebėseną ir vertinimą. Kaip 
nurodyta reglamento dėl BŽŪP 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos 35 
straipsnyje mokėjimo agentūrų patirtas 
išlaidas Sąjunga finansuoja tik 
valstybėms narėms pateikus tokią 
informaciją ir duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Naujasis įgyvendinimo modelis grindžiamas viešųjų lėšų skyrimo pagal tikslų įgyvendinimą 
principu. Šis įgyvendinimas turi būti stebimas. Todėl valstybės narės privalo pateikti 
Komisijai visą veiksmingai stebėsenai, kuri kartais neatitinka dabartinio „atitikties modelio“, 
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reikalingą informaciją ir duomenis. Sąjunga turėtų finansuoti tik tas išlaidas, apie kurias 
Komisijai buvo pateikta stebėsenai vykdyti reikalinga informacija ir duomenys.

Pakeitimas 4885
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų 
atlikti BŽŪP stebėseną ir vertinimą.

1. Valstybės narės pateikia Komisijai 
visą būtiną informaciją, kad ji galėtų atlikti 
BŽŪP stebėseną ir vertinimą. Šios 
informacijos pateikimas bus įvertintas 
kaip palanki sąlyga, kuri turi būti įvykdyta 
prieš patvirtinant strateginius planus ir 
išlaikoma strateginių planų įgyvendinimo 
metu.

Or. en

Pakeitimas 4886
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra. 
Jei tam tikrų rodiklių duomenys nėra 
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išsamūs, Komisija pasiūlo alternatyvius 
rodiklius, grindžiamus tyrimo rezultatu ir 
bandomaisiais projektais, taip pat 
atsižvelgdama į ES masto duomenų 
rinkinius, pvz., LUCAS duomenų rinkimo 
sistemą.

_________________ _________________

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87 2009 3 31, p. 
164).

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, 
p. 164).

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi rinkti atskirų naudos gavėjų lygmens duomenis, kad galėtų atlikti BŽŪP 
numatytą auditą. Šių duomenų perdavimas Europos Komisijai yra lengviausias ir 
ekonomiškiausias būdas informacijai, kuri reikalinga stebėsenai ir vertinimui, rinkti ir tokiu 
būdu ES gali parodyti, kaip įgyvendinama jos pačios politika. Europos Parlamento pasiūlyti 
bandomieji projektai taip pat yra naudingi šioje srityje.

Pakeitimas 4887
Maria Noichl, Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
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Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra. 
Jei tam tikrų rodiklių duomenys nėra 
išsamūs, Komisija pasiūlo alternatyvius 
rodiklius, grindžiamus bandomųjų 
projektų tyrimų rezultatais, ir apsvarsto 
galimybe naudotis ES masto duomenų 
rinkimo priemonėmis, pvz., LUCAS 
duomenų rinkimo sistema.

_________________ _________________

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87 2009 3 31, p. 
164).

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87 2009 3 31, 
p. 164).

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi rinkti naudos gavėjų lygmens duomenis, kad galėtų atlikti BŽŪP 
numatytą auditą. Šių duomenų perdavimas Europos Komisijai yra lengviausias ir 
ekonomiškiausias būdas informacijai, kuri reikalinga stebėsenai ir vertinimui, rinkti ir tokiu 
būdu ES gali parodyti, kaip įgyvendinama jos pačios politika. Šioje srityje Europos 
Parlamentas taip pat siūlo vykdyti bandomuosius projektus.

Pakeitimas 4888
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis



AM\1171806LT.docx 73/98 PE631.998v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstamus duomenis Europos Komisija 
renka pagal Europos statistikos programą, 
nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 223/200940, teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas ūkių 
apskaitos duomenų tinklas, arba oficialius 
susitarimus su kitais duomenų teikėjais, 
pavyzdžiui, Jungtiniu tyrimų centru ir 
Europos aplinkos agentūra.

_________________ _________________

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87 2009 3 31, p. 
164).

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87 2009 3 31, 
p. 164).

Or. en

Pakeitimas 4889
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
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Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstamus duomenis Komisija renka
pagal Europos statistikos programą, 
nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 223/200940, teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas ūkių 
apskaitos duomenų tinklas, arba oficialius 
susitarimus su kitais duomenų teikėjais, 
pavyzdžiui, Jungtiniu tyrimų centru ir 
Europos aplinkos agentūra.

_________________ _________________

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87 2009 3 31, p. 
164).

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos 
sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, 
įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos 
programų komitetą (OL L 87 2009 3 31, 
p. 164).

Or. es

Pakeitimas 4890
Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

3. Esami administraciniai registrai 
(pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų ir 
vynuogynų registrai) išlaikomi ir 
užtikrinama, kad jie būtų atnaujinami ir 
tikslūs, siekiant užtikrinti, kad ES lėšos 
būtų tinkamai leidžiamos, o rezultatai 
pasiekiami taikant naująjį įgyvendinimo 
modelį. IAKS ir ŽSIS toliau tobulinamos, 
kad būtų galima geriau įvertinti ir stebėti 
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BŽŪP rezultatus ir poveikį, kaip apibrėžta 
5 ir 6 straipsniuose, ir būtų gaunami 
statistiniai duomenys ir informacija, kad 
būtų galima atlikti patikimą įrodymais 
pagrįstą vertinimą. Administracinių 
registrų duomenys kuo labiau naudojami 
statistiniais ir reikalavimų laikymosi 
stebėsenos tikslais, bendradarbiaujant su 
valstybių narių statistikos institucijomis ir 
Eurostatu.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi rinkti atskirų naudos gavėjų lygmens duomenis, kad galėtų atlikti BŽŪP 
numatytą auditą. Šių duomenų perdavimas Europos Komisijai yra lengviausias ir 
ekonomiškiausias būdas informacijai, kuri reikalinga stebėsenai ir vertinimui, rinkti ir tokiu 
būdu ES gali parodyti, kaip įgyvendinama jos pačios politika.

Pakeitimas 4891
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes.
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). Administracinių 
registrų duomenys kuo labiau naudojami 
statistiniais tikslais, bendradarbiaujant su 
valstybių narių statistikos institucijomis ir 
Eurostatu.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų išbraukiamos taisyklės dėl IAKS, nes taisyklės dėl 
IAKS turėtų būti nustatytos horizontaliajame reglamente. IAKS neturėtų apimti statistinės 
informacijos. Jei IAKS turėtų būti sistema, apimanti statistinę informaciją ir informaciją apie 
rodiklius, tai nebūtų ekonomiškai efektyvu. Be to, tik su šia sritimi susiję rodikliai gali būti 
įtraukti į IAKS.
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Pakeitimas 4892
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS gali 
būti toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų 
su statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

Or. en

Pakeitimas 4893
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato taisykles dėl 
valstybių narių teiktinos informacijos, 
atsižvelgdama į poreikį išvengti 
nereikalingos administracinės naštos, taip 
pat taisykles dėl duomenų reikmių ir 
potencialių duomenų šaltinių sinergijos. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
139 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Išbraukta.

Or. es

Pakeitimas 4894
Martin Häusling, Maria Heubuch
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai parama pagal šio reglamento III 
skirsnį skiriama įmonių 
bendradarbiavimo formoms, ji gali būti 
skiriama tik tuo atveju, jie 
bendradarbiavimo formos atitinka 
konkurencijos taisykles, taikomas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 206–209 
straipsnius.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 4895
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
130 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai parama pagal šio reglamento III skirsnį 
skiriama įmonių bendradarbiavimo 
formoms, ji gali būti skiriama tik tuo 
atveju, jie bendradarbiavimo formos 
atitinka konkurencijos taisykles, taikomas 
pagal Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 
206–209 straipsnius.

Kai parama pagal šio reglamento III skirsnį 
skiriama įmonių bendradarbiavimo 
sutarčių, sprendimų ir suderintų veiksmų
formoms, ji gali būti skiriama tik tuo 
atveju, jei sutarčių, sprendimų ir 
suderintų veiksmų formos atitinka 
konkurencijos taisykles, taikomas pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 206–209 
straipsnius.

Or. es

Pakeitimas 4896
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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2. SESV 107, 108 ir 109 straipsniai 
netaikomi išmokoms, valstybių narių 
mokamoms pagal šį reglamentą ir jo 
laikantis, arba šio reglamento 132 
straipsnyje nurodytam papildomam 
nacionaliniam finansavimui, kuriam 
taikomas SESV 42 straipsnis.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 4897
Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, SESV 
107, 108 ir 109 straipsniai taikomi 
paramai, kurios lėšomis finansuojamas ne 
tik SESV 42 straipsnio taikymo sričiai 
priskirtas veiksmas, išskyrus atvejus, kai 
apyvartiniam kapitalui skirta parama 
teikiama taikant finansinę priemonę.

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Patvirtinus veiksmus taikant SESV, reikės ilgesnių įnašų įmonėms mokėjimo terminų. Taikant 
esamą formuluotę, mišriems veiksmams reikėtų visapusiškai taikyti valstybės pagalbos 
taisykles ir dėl to pranešimų ir ataskaitų teikimo reikalavimai taptų privalomi ir žemės ūkio 
sričiai. Veiksmų, kuriems reikėtų taikyti valstybės pagalbos taisykles, skaičius padidėtų ir dėl 
to strateginiai planai taptų griozdiški ir sunkiai valdomi.

Pakeitimas 4898
Elsi Katainen, Pavel Telička, Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, SESV 
107, 108 ir 109 straipsniai taikomi 

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, SESV 
107, 108 ir 109 straipsniai taikomi 
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paramai, kurios lėšomis finansuojamas ne 
tik SESV 42 straipsnio taikymo sričiai 
priskirtas veiksmas, išskyrus atvejus, kai 
apyvartiniam kapitalui skirta parama 
teikiama taikant finansinę priemonę.

paramai, kurios lėšomis finansuojamas ne 
tik SESV 42 straipsnio taikymo sričiai 
priskirtas veiksmas, išskyrus atvejus, kai 
apyvartiniam kapitalui skirta parama 
teikiama finansinę priemonę taikant 
pirminei žemės ūkio produktų gamybai ir 
žemės ūkio produktų perdirbimui, 
kuriems taikomas Sutarties I priedas.

Or. en

Pagrindimas

Čia taip pat reikėtų paminėti pirminę žemės ūkio produktų gamybą ir žemės ūkio produktų 
perdirbimą, nes jiems skiriama daugiausiai dėmesio BŽŪP.

Pakeitimas 4899
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, SESV 
107, 108 ir 109 straipsniai taikomi 
paramai, kurios lėšomis finansuojamas ne 
tik SESV 42 straipsnio taikymo sričiai 
priskirtas veiksmas, išskyrus atvejus, kai 
apyvartiniam kapitalui skirta parama 
teikiama taikant finansinę priemonę.

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, SESV 
107, 108 ir 109 straipsniai taikomi 
paramai, kurios lėšomis finansuojamas ne 
tik SESV 42 straipsnio taikymo sričiai 
priskirtas veiksmas, išskyrus atvejus, kai 
apyvartiniam kapitalui skirta parama 
teikiama taikant finansinę priemonę ar kitą 
patvirtintą viešųjų finansų programą.

Or. en

Pakeitimas 4900
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, SESV 
107, 108 ir 109 straipsniai taikomi 
paramai, kurios lėšomis finansuojamas ne 

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, SESV 
107, 108 ir 109 straipsniai taikomi 
nacionalinei paramai, kurios lėšomis 
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tik SESV 42 straipsnio taikymo sričiai 
priskirtas veiksmas, išskyrus atvejus, kai 
apyvartiniam kapitalui skirta parama 
teikiama taikant finansinę priemonę.

finansuojami SESV 42 straipsnio taikymo 
sričiai nepriskirti veiksmai, išskyrus 
atvejus, kai apyvartiniam kapitalui skirta 
parama teikiama taikant finansinę 
priemonę.

Or. en

Pakeitimas 4901
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EŽŪFKP parama, kuri nepatenka
į SESV 42 straipsnio taikymo sritį ir 
kuriai taikomos visos SESV 107, 108 ir 
109 straipsnių nuostatos, laikomos 
valstybės pagalba, leidžiama Reglamente 
(ES) 702/2014 numatytais tikslais, kai 
numatyta BŽŪP strateginio plano V 
priede, nurodytame 95 straipsnio 2 dalies 
e punkte, jei BŽŪP strateginis planas 
patvirtintas pagal 106 straipsnio 
nuostatas. Tokiu atveju valstybės narės 
neprivalo atliktų jokių papildomų 
procedūrų, susijusių su pranešimu.

121 straipsnyje nurodyta metinė ataskaita 
apie BŽŪP strateginio plano rezultatus 
pakeičia metinę ataskaitą apie valstybės 
pagalbą, nurodytą Reglamento (ES) 
702/2014 12 straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – pasiūlyti, kad apie EŽŪFKP pagalbą, kuriai netaikomas SESV 42 
straipsnis ir kuri laikoma valstybės pagalba, būtų pranešama pagal strateginį planą. Tai būtų 
efektyvus supaprastinimas.

Pakeitimas 4902
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. EŽŪFKP parama, kuri nepatenka 
į SESV 42 straipsnio taikymo sritį ir 
kuriai visiškai taikomi SESV 107–109 
straipsniai, laikytina valstybės pagalba, 
kurią leidžiama teikti Komisijos 
reglamente (ES) 702/2014 numatytais 
tikslais, jeigu ji nurodyta BŽŪP 
strateginio plano V priede, minimame 95 
straipsnio 2 dalies e punkte, ir jei BŽŪP 
strateginis planas patvirtinamas pagal 106 
straipsnio nuostatas, ir valstybėms narėms 
nereikia atlikti jokių kitų procedūrų.
Metinė BŽŪP strateginio plano rezultatų 
ataskaita, nurodyta 121 straipsnyje, 
pakeičia metinę valstybės pagalbos, kuriai 
taikoma išimtis, ataskaitą, nurodytą 
Reglamento (ES) 702/2014 12 straipsnyje.

Or. es

Pakeitimas 4903
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybių narių mokėjimai, susiję 
su SESV 42 straipsnio taikymo sričiai
nepriskirtais veiksmais, turi būti įtraukti į 
kaimo plėtros programą ir, jei jie atitinka 
šio reglamento kriterijus, jiems turi 
pritarti Komisija.

Or. en

Pakeitimas 4904
Clara Eugenia Aguilera García
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Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomas nacionalinis finansavimas (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Or. es

Pakeitimas 4905
Clara Eugenia Aguilera García, Javi López, Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių mokamos išmokos, 
susijusios su SESV 42 straipsnio taikymo 
sričiai priskirtais veiksmais, kuriomis turi 
būti papildomai finansuojamos 
intervencinės priemonės, kurioms bet 
kuriuo BŽŪP strateginio plano laikotarpio 
momentu teikiama Sąjungos parama, gali 
būti skiriamos tik jei atitinka šį reglamentą, 
yra įtrauktos į BŽŪP strateginių planų V 
priedą, kaip numatyta 103 straipsnio 5 
dalyje, ir jas patvirtino Komisija.

Valstybių narių mokamos išmokos, 
susijusios su SESV 42 straipsnio taikymo 
sričiai priskirtais veiksmais, kuriomis turi 
būti papildomai finansuojamos 
intervencinės priemonės, kurioms bet 
kuriuo BŽŪP strateginio plano laikotarpio 
momentu teikiama Sąjungos parama, 
įskaitant nacionalines mokesčių 
priemones, kuriomis gali būti 
kompensuojamos net visos patirtos 
papildomos išlaidos ir prarastos pajamos, 
jeigu mokamos 28 straipsnio 6 dalies b 
punkte, 66 straipsnio 3 dalyje, 67 
straipsnio 4 dalyje ir galbūt 65 straipsnio 
dalyje numatytos dalinės išmokos, gali 
būti skiriamos tik jei atitinka šį reglamentą, 
yra įtrauktos į BŽŪP strateginių planų V 
priedą, kaip numatyta 103 straipsnio 5 
dalyje, ir jas patvirtino Komisija.

Or. es

Pakeitimas 4906
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio 1 dalis



AM\1171806LT.docx 83/98 PE631.998v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių mokamos išmokos, 
susijusios su SESV 42 straipsnio taikymo 
sričiai priskirtais veiksmais, kuriomis turi 
būti papildomai finansuojamos 
intervencinės priemonės, kurioms bet 
kuriuo BŽŪP strateginio plano laikotarpio 
momentu teikiama Sąjungos parama, gali 
būti skiriamos tik jei atitinka šį reglamentą,
yra įtrauktos į BŽŪP strateginių planų V 
priedą, kaip numatyta 103 straipsnio 5 
dalyje, ir jas patvirtino Komisija.

Valstybių narių mokamos išmokos, 
susijusios su SESV 42 straipsnio taikymo 
sričiai priskirtais veiksmais, kuriomis turi 
būti papildomai finansuojamos 
intervencinės priemonės, kurioms bet 
kuriuo BŽŪP strateginio plano laikotarpio 
momentu teikiama Sąjungos parama, gali 
būti skiriamos tik jei atitinka šį reglamentą 
ir kurios yra įtrauktos į BŽŪP strateginių 
planų V priedą, kaip numatyta 103 
straipsnio 5 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 4907
Karine Gloanec Maurin, Eric Andrieu

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SESV 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi 
nacionalinėms fiskalinėms priemonėms, 
pagal kurias valstybės narės nusprendžia 
nesilaikyti bendrųjų apmokestinimo 
taisyklių, leisdamos ūkininkams taikomą 
pajamų mokesčio bazę apskaičiuoti 
atsižvelgiant į daugiametį laikotarpį.

Siekiant apriboti pajamų kintamumo 
poveikį, skatinant ūkininkus sutaupyti 
lėšų palankiais metais, kad būtų lengviau 
nepalankiais metais, SESV 107, 108 ir 
109 straipsniai netaikomi nacionalinėms 
fiskalinėms priemonėms, pagal kurias 
valstybės narės nusprendžia nesilaikyti 
bendrųjų apmokestinimo taisyklių, 
leisdamos ūkininkams taikomą pajamų 
mokesčio bazę apskaičiuoti atsižvelgiant į 
daugiametį laikotarpį, be kita ko, 
perkeliant mokesčio bazės dalį į 
ateinančius metus.

Or. fr

Pakeitimas 4908
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
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133 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SESV 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi 
nacionalinėms fiskalinėms priemonėms, 
pagal kurias valstybės narės nusprendžia 
nesilaikyti bendrųjų apmokestinimo 
taisyklių, leisdamos ūkininkams taikomą 
pajamų mokesčio bazę apskaičiuoti 
atsižvelgiant į daugiametį laikotarpį.

SESV 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi 
nacionalinėms fiskalinėms priemonėms, 
pagal kurias valstybės narės nusprendžia 
nesilaikyti bendrųjų apmokestinimo 
taisyklių, leisdamos ūkininkams taikomą 
pajamų mokesčio bazę apskaičiuoti 
atsižvelgiant į daugiametį laikotarpį, be 
kita ko, atidedant dalį mokesčio bazės 
arba leidžiant neįtraukti į specialią žemės 
ūkio taupomąją sąskaitą pervestų lėšų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti Komisijos pasiūlyto atleidimo nuo SESV 107–109 
straipsnių taikymo sritį.

Pakeitimas 4909
Matt Carthy

Pasiūlymas dėl reglamento
134 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant spręsti konkrečias 
problemas, Komisija priima įgyvendinimo
aktus, kurie yra būtini ir pateisinami 
nepaprastosios padėties atvejais. Tokiais 
įgyvendinimo aktais galima nukrypti nuo 
šio reglamento nuostatų, tačiau tik tiek ir 
tokiam laikui, kiek tikrai būtina. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami laikantis 139
straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo
procedūros.

1. Siekiant spręsti konkrečias 
problemas, Komisija priima 
deleguotuosius aktus, kurie yra būtini ir 
pateisinami nepaprastosios padėties 
atvejais. Tokiais deleguotaisiais aktais 
galima nukrypti nuo šio reglamento
nuostatų, tačiau tik tiek ir tokiam laikui, 
kiek tikrai būtina. Tie deleguotieji aktai 
priimami laikantis 138 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos procedūros.

Or. en

Pakeitimas 4910
Nikos Androulakis



AM\1171806LT.docx 85/98 PE631.998v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginėms išmokoms, 
skiriamoms atokiausiuose Sąjungos 
regionuose pagal Reglamento (ES) Nr. 
228/2013 IV skyrių, taikomi tik šio 
reglamento 3 straipsnio 2 dalies a ir b 
punktai, 4 straipsnio 1 dalies a, b ir d 
punktai, III antraštinės dalies I skyriaus 2 
skirsnis, 16 straipsnis ir IX antraštinė dalis. 
4 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktai, III 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis, 16 
straipsnis ir IX antraštinė dalis taikomi be 
jokių įpareigojimų, susijusių su BŽŪP 
strateginiu planu.

1. Tiesioginėms išmokoms, 
skiriamoms atokiausiuose Sąjungos 
regionuose pagal Reglamento (ES) Nr. 
228/2013 IV skyrių ir mažose Egėjo jūros 
salose pagal Reglamento (ES) Nr. 
229/2013 IV skyrių, taikomi šio 
reglamento 3 straipsnio a ir b punktai, 4 
straipsnio 1 dalies a, b punktai ir c punkto 
antras sakinys, III antraštinės dalies I 
skyriaus 2 skirsnis ir IX antraštinė dalis. 4 
straipsnio 1 dalies a, b ir d punktai ir III 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis 
taikomi be jokių įpareigojimų, susijusių su 
BŽŪP strateginiu planu.

Or. en

Pakeitimas 4911
Manolis Kefalogiannis

Pasiūlymas dėl reglamento
135 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tiesioginėms išmokoms, 
skiriamoms mažosiose Egėjo jūros salose 
pagal Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV 
skyrių, taikomi tik šio reglamento 3 
straipsnio 2 dalies a ir b punktai, 4 
straipsnis, III antraštinės dalies I skyriaus 2 
skirsnis, III antraštinės dalies II skyriaus 1 
ir 2 skirsniai ir IX antraštinė dalis. 4 
straipsnis, III antraštinės dalies I skyriaus 2 
skirsnis, III antraštinės dalies II skyriaus 1 
ir 2 skirsniai ir IX antraštinė dalis taikomi
be jokių įpareigojimų, susijusių su BŽŪP 
strateginiu planu.

2. Tiesioginėms išmokoms, 
skiriamoms mažosiose Egėjo jūros salose 
pagal Reglamento (ES) Nr. 229/2013 IV 
skyrių, taikomi tik šio reglamento 3 
straipsnio a ir b punktai, 4 straipsnis, III 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis, III 
antraštinės dalies II skyriaus 1 ir 2 skirsniai 
ir IX antraštinė dalis. 4 straipsnis, III 
antraštinės dalies I skyriaus 2 skirsnis, III 
antraštinės dalies II skyriaus 1 ir 2 skirsniai 
ir IX antraštinė dalis taikomi be jokių 
įpareigojimų, susijusių su BŽŪP 
strateginiu planu.

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlymo 3 straipsnyje nėra 2 dalies.

Pakeitimas 4912
Maria Heubuch, Bronis Ropė, Martin Häusling
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 141 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami septynerių 
metų laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 13, 15, 
23, 28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 
141 straipsniuose nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
septynerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
septynerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą.
Deleguotieji įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Remiamasi 13 straipsnio pakeitimu, pagal kurį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotąjį aktą dėl ūkių konsultavimo paslaugų akreditavimo.

Pakeitimas 4913
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 141 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 
141 straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 4914
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 141 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami septynerių
metų laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 141 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami ketverių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki ketverių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.
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Or. en

Pagrindimas

7 metų deleguotųjų aktų galiojimo trukmė būtų pernelyg ilga. Demokratiškiau būtų nustatyti 4 
metų laikotarpį.

Pakeitimas 4915
Maria Noichl, Tibor Szanyi, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Marc Tarabella

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 141 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104 ir 141 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 4916
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais ir 
užtikrina tinkamą Europos Parlamento 
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Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.

komiteto dalyvavimą vadovaudamasi 
2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų gerbti Europos Parlamento prerogatyvas.

Pakeitimas 4917
Maria Noichl

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal 4, 7, 12, 15, 23, 28, 32, 35, 
36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ir 141 
straipsnius priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 4, 7, 23, 28, 32, 35, 36, 37, 
41, 50, 81, 104 ir 141 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą 
dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir 
Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 
Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem 
mėnesiais.

Or. de

Pakeitimas 4918
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
-140 straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-140 straipsnis

Laikotarpio vidurio peržiūra
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Ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d. 
Komisija atlieka bendros žemės ūkio 
politikos laikotarpio vidurio peržiūrą ir 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, skirtą įvertinti, kaip veikia 
naujasis valstybių narių įgyvendinimo 
modelis, ir prireikus pateikia pasiūlymus 
dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti BŽŪP laikotarpio vidurio peržiūros reikalavimą. 
Atsižvelgiant į esamą kritiką dėl naujojo įgyvendinimo modelio ir perėjimą prie veiklos 
rezultatais grindžiamo metodo, labai svarbu numatyti laikotarpio vidurio peržiūrą.

Pakeitimas 4919
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 
panaikinamas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 
panaikinamas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 4920
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki 2021 m. sausio 1 
d.

Tačiau, nedarant poveikio šio reglamento 
IX ir IXa priedams, Reglamentas (ES) Nr. 
1305/2013 taikomas toliau, ne ilgiau kaip 
iki 202X M., kaimo plėtros programoms, 
kurios buvo iki 202X m. sausio 1 d. 
patvirtintos pagal šio reglamento 10 
straipsnio 2 dalį.
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Or. en

Pakeitimas 4921
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki 2021 m. sausio 1 
d.

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti, kad būtų toliau įgyvendinami kaimo plėtros veiksmai ir nebūtų pertraukos 
tarp dabartinės sistemos ir naujų strateginių planų įgyvendinimo.

Pakeitimas 4922
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki 2021 m. sausio 1 
d.

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki 2023 m. sausio 
1 d.

Or. fr

Pakeitimas 4923
Paolo De Castro

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki 2021 m. sausio 1 
d.

Tačiau jis toliau taikomas veiksmams, 
įgyvendinamiems pagal kaimo plėtros 
programas, kurias Komisija pagal tą 
reglamentą patvirtino iki 2023 m. sausio 
1 d.

Or. en

Pakeitimas 4924
Peter Jahr, Albert Deß, Norbert Lins, Jens Gieseke

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, nedarant poveikio šio reglamento 
IX ir IXa priedams, Reglamentas (ES) 
Nr. 1305/2013 iki 2023 m. toliau 
taikomas:

a) veiksmams, įgyvendinamiems pagal 
kaimo plėtros programas, kurias pagal šį 
reglamentą patvirtino Komisija, ir

b) kaimo plėtros programoms, pagal šio 
reglamento 10 straipsnio 2 dalį 
patvirtintoms iki 2023 m. sausio 1 d.

Or. de

Pakeitimas 4925
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 
panaikinamas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 
panaikinamas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Or. fr
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Pakeitimas 4926
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 
panaikinamas nuo 2021 m. sausio 1 d.

Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013 
panaikinamas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Or. en

Pakeitimas 4927
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis ir toliau taikomas pagalbos 
paraiškoms, susijusioms su paraiškų 
teikimo metais, kurie prasideda iki 2021 m. 
sausio 1 d.

Tačiau jis ir toliau taikomas pagalbos 
paraiškoms, susijusioms su paraiškų 
teikimo metais, kurie prasideda iki 2023 m. 
sausio 1 d.

Or. fr

Pakeitimas 4928
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jis ir toliau taikomas pagalbos 
paraiškoms, susijusioms su paraiškų 
teikimo metais, kurie prasideda iki 2021 m. 
sausio 1 d.

Tačiau jis ir toliau taikomas pagalbos 
paraiškoms, susijusioms su paraiškų 
teikimo metais, kurie prasideda iki 2023 m. 
sausio 1 d.

Or. en
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Pakeitimas 4929
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 17 ir 19 
straipsniai, taip pat to reglamento I priedas, 
jei svarbus Kroatijai, ir toliau taikomi iki 
2021 m. gruodžio 31 d.

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 17 ir 19 
straipsniai, taip pat to reglamento I priedas, 
jei svarbus Kroatijai, ir toliau taikomi iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

Or. fr

Pakeitimas 4930
Paolo De Castro, Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 17 ir 19 
straipsniai, taip pat to reglamento I priedas, 
jei svarbus Kroatijai, ir toliau taikomi iki 
2021 m. gruodžio 31 d.

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 17 ir 19 
straipsniai, taip pat to reglamento I priedas, 
jei svarbus Kroatijai, ir toliau taikomi iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pakeitimas 4931
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 17 ir 19 
straipsniai, taip pat to reglamento I priedas, 
jei svarbus Kroatijai, ir toliau taikomi iki 
2021 m. gruodžio 31 d.

Reglamento (ES) Nr. 1307/2013 17 ir 19 
straipsniai, taip pat to reglamento I priedas, 
jei svarbus Kroatijai, ir toliau taikomi.
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Or. hr

Pakeitimas 4932
Norbert Erdős

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141 straipsnis Išbraukta.

141. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas priemonėmis, 
kuriomis siekiama apsaugoti paramos 
gavėjų įgytas teises ir teisėtus lūkesčius 
tiek, kiek būtina, kad būtų pereita nuo 
reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) 
Nr. 1307/2013 prie šiame reglamente 
nustatytos tvarkos. Tomis pereinamojo 
laikotarpio taisyklėmis, visų pirma, 
nustatomos sąlygos, kuriomis Komisijos 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 
patvirtinta parama gali būti įtraukta į 
paramą, teikiamą pagal šį reglamentą, 
įskaitant techninei paramai ir ex post 
vertinimams.

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
priemonėmis, kuriomis siekiama
apsaugoti paramos gavėjų įgytas teises ir 
teisėtus lūkesčius tiek, kiek būtina, kad 
būtų pereita nuo reglamentuose (ES) Nr. 
1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 prie 
šiame reglamente nustatytos tvarkos. 
Tomis pereinamojo laikotarpio 
taisyklėmis, visų pirma, nustatomos 
sąlygos, kuriomis Komisijos pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 
patvirtinta parama gali būti įtraukta į 
paramą, teikiamą pagal šį reglamentą, 
įskaitant techninei paramai ir ex post
vertinimams.
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Or. en

Pagrindimas

Negaliu pritarti tam, kad Komisijai būtų suteikti įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą dėl 
pereinamojo laikotarpio priemonių reguliavimo. Jos turi būti priimtos ES teisės aktų 
leidėjams priėmus pagrindinį reglamentą, taigi turi būti priimtas pagrindinis politinis 
sprendimas.

Pakeitimas 4933
Sofia Ribeiro

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti 
paramos gavėjų įgytas teises ir teisėtus 
lūkesčius tiek, kiek būtina, kad būtų pereita 
nuo reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013 ir 
(ES) Nr. 1307/2013 prie šiame reglamente 
nustatytos tvarkos. Tomis pereinamojo 
laikotarpio taisyklėmis, visų pirma, 
nustatomos sąlygos, kuriomis Komisijos 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 
patvirtinta parama gali būti įtraukta į 
paramą, teikiamą pagal šį reglamentą, 
įskaitant techninei paramai ir ex post 
vertinimams.

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti 
paramos gavėjų įgytas teises ir teisėtus 
lūkesčius tiek, kiek būtina, kad būtų pereita 
nuo reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013, 
(ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013
prie šiame reglamente nustatytos tvarkos. 
Tomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis, 
visų pirma, nustatomos sąlygos, kuriomis 
Komisijos pagal reglamentus (ES) 
Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) 
Nr. 1308/2013 patvirtinta parama gali būti 
įtraukta į paramą, teikiamą pagal šį 
reglamentą, įskaitant techninei paramai ir 
ex post vertinimams, kol bus patvirtintas 
strateginis BŽŪP planas. Jei šis 
reglamentas neįsigalios 2021 m. sausio 1 
d., pereinamojo laikotarpio taisyklės 
įsigalioja nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 4934
Clara Eugenia Aguilera García

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti 
paramos gavėjų įgytas teises ir teisėtus 
lūkesčius tiek, kiek būtina, kad būtų pereita 
nuo reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013 ir 
(ES) Nr. 1307/2013 prie šiame reglamente 
nustatytos tvarkos. Tomis pereinamojo 
laikotarpio taisyklėmis, visų pirma, 
nustatomos sąlygos, kuriomis Komisijos 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 
patvirtinta parama gali būti įtraukta į 
paramą, teikiamą pagal šį reglamentą, 
įskaitant techninei paramai ir ex post 
vertinimams.

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti 
paramos gavėjų įgytas teises ir teisėtus 
lūkesčius tiek, kiek būtina, kad būtų pereita 
nuo reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013, 
(ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) Nr. 1308/2013
prie šiame reglamente nustatytos tvarkos. 
Tomis pereinamojo laikotarpio taisyklėmis, 
visų pirma, nustatomos sąlygos, kuriomis 
Komisijos pagal reglamentus (ES) 
Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1307/2013 ir (ES) 
Nr. 1308/2013 patvirtinta parama gali būti 
įtraukta į paramą, teikiamą pagal šį 
reglamentą, įskaitant techninei paramai ir 
ex post vertinimams, kol bus patvirtintas 
strateginis BŽŪP planas.

Or. es

Pakeitimas 4935
Ivari Padar

Pasiūlymas dėl reglamento
141 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti 
paramos gavėjų įgytas teises ir teisėtus 
lūkesčius tiek, kiek būtina, kad būtų pereita 
nuo reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013 ir 
(ES) Nr. 1307/2013 prie šiame reglamente 
nustatytos tvarkos. Tomis pereinamojo 
laikotarpio taisyklėmis, visų pirma, 
nustatomos sąlygos, kuriomis Komisijos 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 
patvirtinta parama gali būti įtraukta į 
paramą, teikiamą pagal šį reglamentą, 
įskaitant techninei paramai ir ex post 

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
priemonėmis, kuriomis siekiama apsaugoti 
paramos gavėjų įgytas teises ir teisėtus 
lūkesčius tiek, kiek būtina, kad būtų pereita 
nuo reglamentuose (ES) Nr. 1305/2013 ir 
(ES) Nr. 1308/2013 prie šiame reglamente 
nustatytos tvarkos. Tomis pereinamojo 
laikotarpio taisyklėmis, visų pirma, 
nustatomos sąlygos, kuriomis Komisijos 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 
patvirtinta parama gali būti įtraukta į 
paramą, teikiamą pagal šį reglamentą, 
įskaitant techninei paramai ir ex post 
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vertinimams. vertinimams.

Or. et

Pakeitimas 4936
Esther Herranz García, Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel 
Siso, Esteban González Pons

Pasiūlymas dėl reglamento
141 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

141a straipsnis

Ataskaitos

Europos Komisija ne vėliau kaip 2023 m. 
gruodžio 31 d. pateikia ataskaitą dėl 
bendros žemės ūkio politikos poveikio salų 
regionams, kurie nenurodyti 135 
straipsnyje. Ta ataskaita apima galimybės 
išplėsti Reglamente (ES) Nr. 229/2013 
išdėstytų priemonių taikymą visiems ES 
salų regionams analizę.

Or. es


	1171806LT.docx

