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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą atsižvelgti į šiuos 
pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagal 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą didelė Sąjungos 
biudžeto dalis turėtų būti toliau skiriama 
žemės ūkiui, kuris yra strateginės svarbos 
bendros politikos sritis. Todėl BŽŪP 
finansinis paketas 2018 m. kainomis 
turėtų būti 383,255 mlrd. EUR 
(431,946 mlrd. EUR dabartinėmis 
kainomis);

Pagrindimas

Remiantis 2018 m. rugsėjo 13 d. Pirmininkų sueigos sprendimu, kompromisinis pakeitimas 
atspindi naujausią DFP suskirstymą pagal programas, kaip pasiūlė DFP pranešėjai ir 
patvirtinta tarpinėje ataskaitoje dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (Parlamento pozicija siekiant susitarimo).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) 2018 m. kovo 14 d. ir gegužės 30 d. 
Europos Parlamentas savo rezoliucijoje 
dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) pabrėžė horizontaliųjų 
principų, kuriais turėtų būti grindžiama 
2021–2027 m. DFP ir visa susijusi 
Sąjungos politika, svarbą. Atsižvelgdamas 
į tai, Parlamentas dar kartą patvirtino 
savo poziciją, kad Sąjunga turi įvykdyti 
savo įsipareigojimą būti pavyzdžiu 
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įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus 
(DVT), ir apgailestavo dėl to, kad šiuose 
pasiūlymuose trūksta aiškaus ir 
akivaizdaus įsipareigojimo. Todėl 
Parlamentas prašė darnaus vystymosi 
tikslus integruoti į visas kitos DFP 
Sąjungos politikos kryptis ir iniciatyvas.
Jis taip pat pabrėžė, kad diskriminacijos 
panaikinimas yra itin svarbus siekiant 
įvykdyti Sąjungos įsipareigojimus kurti 
įtraukią Europą, ir todėl prašė, kad lyčių 
aspekto integravimas ir lyčių lygybės 
įsipareigojimai būtų įtraukti į visų krypčių 
Sąjungos politiką ir iniciatyvas būsimoje 
DFP. Savo rezoliucijoje Parlamentas 
pabrėžė, kad, vadovaujantis Paryžiaus 
susitarimu, su klimato politika susijusios 
horizontaliosios išlaidos turėtų būti 
gerokai padidintos, palyginti su tokiomis 
išlaidomis pagal dabar galiojančią DFP, 
ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 
2027 m., turėtų pasiekti 30 proc.;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) savo 2018 m. gegužės 30 d. 
rezoliucijoje dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos ir 
nuosavų išteklių Europos Parlamentas 
apgailestavo dėl to, kad 2018 m. gegužės 
2 d. Komisijos pasiūlyme dėl 2021–
2027 m. daugiametės finansinės 
programos nustatytas 15 proc. mažesnis 
žemės ūkio politikos lėšų lygis, ir ypač 
prieštaravo bet kokiam radikaliam 
sumažinimui, kuris galėtų pakenkti šios 
politikos pobūdžiui ir tikslams. Šiuo 
atžvilgiu jis taip pat iškėlė klausimą dėl 
pasiūlymo net daugiau kaip 25 % 
sumažinti Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai lėšas;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 
kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 
nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkio 
lygmenimis, būtina supaprastinti BŽŪP 
valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 
Sąjungos tikslų ir gerokai sumažinti 
administracinę naštą. Pagal veiklos 
rezultatų pasiekimu grindžiamą BŽŪP 
(„įgyvendinimo modelis“) Sąjunga turėtų 
nustatyti pagrindines politikos nuostatas, 
tokias kaip BŽŪP tikslai ir pagrindiniai 
reikalavimai, o valstybės narės turėtų 
prisiimti daugiau atsakomybės už tai, kaip 
jos pasiekia nustatytus tikslus ir siektinas 
reikšmes. Padidinus subsidiarumą taip pat 
galima geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis. BŽŪP taip pat prisidedama prie 
Sąjungos ir jos valstybių narių 
įsipareigojimo pasiekti darnaus vystymosi 
tikslus įgyvendinimo;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5 a) ateityje ūkininkavimo srityje 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama 
aukštos kokybės maisto gamybai, nes tuo 
grindžiamas Europos konkurencinis 
pranašumas. Jei įmanoma, turėtų būti 
išlaikyti ir sustiprinti Sąjungos standartai 
ir turėtų būti numatytos priemonės, 
kuriomis būtų dar labiau padidintas 
ilgalaikis maisto gamybos sektoriaus 
našumas ir konkurencingumas, įdiegtos 
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naujos technologijos ir užtikrintas 
veiksmingesnis išteklių naudojimas, taip 
sustiprinant Sąjungos, kaip pasaulinės 
lyderės, vaidmenį;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 
EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos inovacijos 
žemės ūkio sektoriuje ir kaimo vietovėse;

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“, kitų krypčių Sąjungos 
politikos ir tarptautinių įsipareigojimų
sąveika turėtų suteikti EŽŪFKP postūmį 
kuo geriau naudotis mokslinių tyrimų ir 
inovacijų rezultatais, ypač gautais 
įgyvendinant projektus, finansuojamus 
pagal programą „Europos horizontas“, ir 
per Europos inovacijų partnerystę žemės 
ūkio našumo ir tvarumo srityje, kad būtų 
diegiamos inovacijos žemės ūkio sektoriuje 
ir kaimo vietovėse;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7 a) siekiant užtikrinti teisingą tiesioginių 
išmokų paskirstymą valstybėms narėms ir 
panaikinti atotrūkį tarp skirtingų 
Sąjungos regionų, reikėtų atsižvelgti į 
patikimus socialinius ir ekonominius 
rodiklius ir gamybos sąnaudas. Šiuo 
klausimu labai svarbu užtikrinti vienodas 
konkurencijos sąlygas visiems Sąjungos 
ūkininkams, atsižvelgiant į nedidelio 
masto ūkių pažeidžiamumą ir ypatumus, 
ir įgyvendinti priemones siekiant 
sumažinti kainų svyravimą;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant įgyvendinti Sąjungos 
tikslus klimato srityje, turėtų būti 
nustatytas tikslas klimato srities 
veiksmams skirti bent 25 proc. ES 
biudžeto išlaidų veiklai, kuria siekiama 
klimato politikos tikslų DFP 2021–
2027 m. laikotarpiu, ir metinis tikslas –
30 proc., kuris turi būti pasiektas kuo 
greičiau ir ne vėliau kaip 2027 m. 
Siekiant atsižvelgti į Europos Audito 
Rūmų rekomendacijas, konkrečiuose su 
programa susijusiuose teisės aktuose 
turėtų būti išdėstyti privalomi klimato 
politikos tikslai ir visuose programavimo 
ir planavimo procesuose reikalaujama 
skirti lėšas ex ante, užuot teikus ataskaitas 
ex post. Reikėtų suvienodinti klimato 
politikos veiksmus ir prisitaikymo prie 
klimato kaitos mechanizmus
reformuojant, plečiant ir centralizuojant 
Rio rodiklių sistemą, siekiant atsižvelgti į 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie klimato kaitos bei sektorių skirtumus; 
ir investicijų į infrastruktūrą planavimo 
etapu atliekant vertinimus „svarbiausia –
energijos vartojimo efektyvumas“, kaip 
nustatyta reglamente dėl energetikos 
sąjungos valdymo, bei taikant aiškius 
atmetimo kriterijus. Veiklos rezultatų 
sistema turėtų būti grindžiama tinkamais 
ir išsamiais išdirbių ir rezultatų rodikliais, 
parodančiais užmojų, pagal kuriuos 
rezultatai lyginami su nacionaliniais 
poreikiais, tikslais ir galimybėmis;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis. 
Kadangi finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi 
dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis 
gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų, 
moterų ir naujų žemės ūkio sektoriaus 
dalyvių, kurių rizika didesnė, galimybes 
naudotis finansinėmis priemonėmis, 
reikėtų skatinti naudotis „InvestEU“ 
garantija ir derinti dotacijas su 
finansinėmis priemonėmis. Kadangi 
finansinių priemonių naudojimas įvairiose 
valstybėse narėse nemažai skiriasi dėl 
skirtumų, susijusių su galimybėmis gauti 
finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita, vadovaujantis
Sąjungos įsipareigojimu įgyvendinti 
Paryžiaus susitarimą ir pasiekti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa 
padės integruoti klimato srities veiksmus į 
Sąjungos politiką ir prisidės prie siekio 
skirti bent 25 proc. ES biudžeto išlaidų 
veiklai, kuria siekiama klimato politikos 
tikslų DFP 2021–2027 m. laikotarpiu, ir 
prie metinio 30 proc. tikslo, kuris turi būti 
pasiektas kuo greičiau ir ne vėliau kaip 
2027 m. Prognozuojama, kad pagal BŽŪP 
imantis veiksmų 45 % BŽŪP bendro
finansinio paketo bus skirta su klimatu 
susijusiems tikslams siekti. Atitinkami 
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peržiūras; veiksmai bus nustatyti rengiant ir 
įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55a) dėl naujo įgyvendinimo modelio 
nereikėtų kvestionuoti bendrosios rinkos 
vientisumo ar istoriškai europinio BŽŪP, 
kuri turi likti iš tikrųjų bendra politika, 
užtikrinanti europinį požiūrį ir vienodas 
sąlygas, pobūdžio;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
79 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(79a) po 2020 m. pagal BŽŪP ūkininkai 
turi būti remiami veiksmingiau, kad būtų 
sprendžiamos kainų ir pajamų 
nestabilumo problemos;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
80 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(80a) su ES nepriklausančiomis šalimis 
sudarytuose prekybos susitarimuose dėl 
žemės ūkio sektoriaus turėtų būti 
numatytos nuostatos ir apsaugos sąlygos, 
siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ES ir 
ne ES ūkininkams ir apsaugoti vartotojus;
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 II antraštinės 
dalies III skyrius, III antraštinės dalies II 
skyrius ir 41 bei 43 straipsniai.

2. Siekiant užtikrinti tęstinumą tarp 
struktūrinių fondų ir strateginių planų, 
pagal šį reglamentą teikiamai paramai, 
finansuojamai iš EŽŪFKP, taikomas 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(ES) [BNR]26 II antraštinės dalies III 
skyrius, III antraštinės dalies II skyrius ir 
41 bei 43 straipsniai.

_________________ _________________

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti 
siekiama toliau gerinti darnųjį 
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir 
kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti 
siekti šių bendrųjų tikslų:

BŽŪP išlieka bendra Sąjungos politika ir 
turi būti tinkamai finansuojama, kad būtų 
pasiekti jos tikslai ir plataus užmojo 
peržiūrėtos ir veiksmingos BŽŪP tikslai.
Parama iš EŽŪGF ir EŽŪFKP turi būti 
siekiama toliau gerinti darnųjį 
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir 
kaimo vietovių vystymąsi ir ji turi padėti 
siekti šių bendrųjų tikslų:

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 

g) labiau remti šeimos ūkius, pritraukti
moteris ir jaunuosius ūkininkus ir sudaryti 
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kaimo vietovėse; palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo, 
atokiose, turinčiose gamtinių kliūčių ir 
kalnuotose vietovėse, įskaitant 
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

h) skatinti užimtumą, augimą, 
socialinę įtrauktį, lyčių lygybę, 
nediskriminavimą ir vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant bioekonomikos ir 
darnaus miškų ūkio sektorius;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga.

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga. Komisija turi užtikrinti, kad 
finansų bei veiklos kontrolės ir audito 
funkcijos būtų vykdomos taikant tuos 
pačius aukštus nuolatinio gerėjimo 
standartus visose valstybėse narėse, 
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visapusiškai laikantis subsidiarumo ir 
lankstumo principų.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas 
pagal bendruosius rodiklius, susijusius su 
produktu, rezultatu ir poveikiu. 
Bendruosius rodiklius sudaro:

5 straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų tikslų pasiekimo lygis vertinamas 
įgyvendinant rezultatais grindžiamą 
požiūrį pagal bendruosius rodiklius, 
susijusius su produktu, rezultatu ir 
poveikiu. Bendruosius rodiklius sudaro:

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė, nusprendusi 
skirti bazinę pajamų paramą remdamasi 
teisėmis į išmokas, administruoja 
nacionalinį rezervą.

1. Kiekviena valstybė narė, nusprendusi 
skirti bazinę pajamų paramą remdamasi 
teisėmis į išmokas, administruoja 
nacionalinį rezervą vadovaudamasi 
nacionalinės teisės aktais.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms EŽŪGF 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 286,543 mlrd. 
EUR 2018 m. kainomis (322,948 mlrd. 
EUR dabartinėmis kainomis).
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Pagrindimas

Remiantis 2018 m. rugsėjo 13 d. Pirmininkų sueigos sprendimu, kompromisinis pakeitimas 
atspindi naujausią DFP suskirstymą pagal programas, kaip pasiūlė DFP pranešėjai ir 
patvirtinta tarpinėje ataskaitoje dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (Parlamento pozicija siekiant susitarimo).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms EŽŪFKP 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 96,712 mlrd. 
EUR 2018 m. kainomis (108,999 mlrd. 
EUR dabartinėmis kainomis).

Pagrindimas

Remiantis 2018 m. rugsėjo 13 d. Pirmininkų sueigos sprendimu, kompromisinis pakeitimas 
atspindi naujausią DFP suskirstymą pagal programas, kaip pasiūlė DFP pranešėjai ir 
patvirtinta tarpinėje ataskaitoje dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. 
daugiametės finansinės programos (Parlamento pozicija siekiant susitarimo).

.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 78 811 mln. 
EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–

Išbraukta.
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2027 m. daugiametę finansinę 
programą38.

__________________

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 
kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa; 
Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui, COM(2018)322 final.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 0,25 % 1 dalyje nurodytų išteklių 
skiriama Komisijos iniciatyva teikiamos 
techninės paramos veiklai, kuri nurodyta 
Reglamento (ES) [HzR] 7 straipsnyje, 
įskaitant šio reglamento 113 straipsnio 2 
dalyje nurodytą Europos bendros žemės 
ūkio politikos tinklą ir šio reglamento 114 
straipsnyje nurodytą Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, finansuoti. Ta veikla gali būti 
susijusi su ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP 
strateginio plano laikotarpiais.

2. 0,25 % 79 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
išteklių skiriama Komisijos iniciatyva 
teikiamos techninės paramos veiklai, kuri 
nurodyta Reglamento (ES) [HzR] 7 
straipsnyje, įskaitant šio reglamento 113 
straipsnio 2 dalyje nurodytą Europos 
bendros žemės ūkio politikos tinklą ir šio 
reglamento 114 straipsnyje nurodytą 
Europos inovacijų partnerystę žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje, finansuoti. Ta 
veikla gali būti susijusi su ankstesniais ir 
vėlesniais BŽŪP strateginio plano 
laikotarpiais.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu 
poreikių vertinimu valstybė narė BŽŪP 
strateginiuose planuose išdėsto 97 
straipsnyje minimą intervencijos strategiją, 
kurioje nurodomos kiekybinės siektinos 

Remiantis 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių 
(SSGG) analize ir 96 straipsnyje nurodytu 
poreikių vertinimu valstybė narė BŽŪP 
strateginiuose planuose išdėsto 97 
straipsnyje minimą intervencijos strategiją, 



AD\1169290LT.docx 15/17 PE625.573v02-00

LT

reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6 
straipsnyje nurodytiems konkretiems 
tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės 
nustatomos naudojant I priede pateiktus 
bendruosius rezultato rodiklius.

kurioje nurodomos kiekybinės siektinos 
reikšmės ir tarpinės reikšmės, būtinos 6 
straipsnyje nurodytiems konkretiems 
tikslams pasiekti. Siektinos reikšmės 
nustatomos naudojant I priede pateiktus 
bendruosius rezultato rodiklius.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 2 dalis

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 naudotis 
visa reikalinga, kuri jau gauta pagal [naujo 
Finansinio reglamento] [128] straipsnį.

Pakeitimas 28

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.
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