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PAKEITIMAI 

 Biudžeto kontrolės komitetas teikia atsakingam Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui šiuos 

pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 

komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 

ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 

bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 

uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 

Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 

labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 

skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą, 

įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 

kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 

aplinkos bei klimato tvarumą, ir padėti 

mažinti su Sąjungos teisės aktais susijusią 

paramos gavėjų administracinę naštą; 

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 

komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 

ūkininkavimo ateitis“ nustatyti būsimi 

bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 

uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 

Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 

labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, 

skatinti modernizavimą ir didinti tvarumą, 

įskaitant žemės ūkio, miškininkystės ir 

kaimo vietovių ekonominį, socialinį, 

aplinkos bei klimato tvarumą (be kita ko, 

skiriant daugiau dėmesio žemės ūkiui ir 

miškininkystei), sumažinti maisto 

švaistymą, skatinti švietimą sveikos 

mitybos įpročių temomis ir padėti mažinti 

su Sąjungos teisės aktais susijusią paramos 

gavėjų administracinę naštą; 

 

Pakeitimas 2 

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 labai sumažinti 

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 

geriau reaguoti į uždavinius ir galimybes, 

kurių atsiranda Sąjungos, tarptautiniu, 

nacionaliniu, regioniniu, vietos ir ūkių 

lygmenimis, būtina suderinti BŽŪP 

valdymą, gerinti jos įgyvendinimą siekiant 

Sąjungos tikslų ir labai sumažinti 
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administracinę naštą. Veiklos rezultatų 

pasiekimu grindžiamoje 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; 

administracinę naštą. Veiklos rezultatų 

pasiekimu grindžiamoje BŽŪP 

(„įgyvendinimo modelis“), pirmiausia 

dėmesio skiriant tam, kad būtų siekiama 

tikslo gamintojams suteikti tvarias 

pajamas, Sąjunga turėtų nustatyti 

pagrindines politikos nuostatas, tokias kaip 

BŽŪP tikslai ir pagrindiniai reikalavimai. 

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; 

Pagrindimas 

Nors valstybėms narėms gali būti suteikta daugiau savarankiškumo skirstant BŽŪP lėšas, kai 

kuriose valstybėse narėse vis dar naudojama nesąžininga teritorija pagrįsta sistema, pagal 

kurią neatsižvelgiama į mažesnius ūkininkus, kuriems labiausiai reikia pagalbos. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 

kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 

vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 

vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 

Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios 

anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant 

užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą 

Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių 

atsparumas ligoms ir būtų naudojamos 

geriau prie kintančių klimato sąlygų 

prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų 

priimti nuostatą, kad vyno gamybai 

Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles 

Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 

sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 

Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 

vynmedžius; 

(9) reikėtų pakeisti taisykles, pagal 

kurias valstybės narės klasifikuoja vyninių 

vynuogių veisles, įtraukiant vyninių 

vynuogių veisles Noah, Othello, Isabelle, 

Jacquez, Clinton ir Herbemont, kurios 

anksčiau nebuvo įtrauktos. Siekiant 

užtikrinti, kad vykdant vyno gamybą 

Sąjungoje būtų padidintas vynmedžių 

atsparumas ligoms ir būtų naudojamos 

geriau prie kintančių klimato sąlygų 

prisitaikiusios vynuogių veislės, reikėtų 

priimti nuostatą, kad vyno gamybai 

Sąjungoje būtų leidžiama sodinti veisles 

Vitis Labrusca ir veisles, išvestas 

sukryžminus rūšių Vitis vinifera, Vitis 

Labrusca ir kitų genties Vitis rūšių 

vynmedžius. Tačiau nereikėtų jokių 
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nuostatų dėl genetiškai modifikuotų 

veislių; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

61 straipsnio 1 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 (4a) 61 straipsnio 1 dalis pakeičiama 

taip:  

Šiame skyriuje nustatyta leidimų sodinti 

vynmedžius išdavimo tvarka taikoma nuo 

2016 m. sausio 1 d. iki 2030 m. gruodžio 

31 d.; Komisija atlieka laikotarpio vidurio 

peržiūrą, kad būtų įvertintas šios tvarkos 

veikimas, ir prireikus pateikia pasiūlymus. 

 „Komisija 2023 m. peržiūri šiame skyriuje 

nustatytą leidimų sodinti vynmedžius 

išdavimo tvarką, jog galėtų įvertinti, kaip 

ji veikia, kad prireikus būtų galima 

pateikti pasiūlymus, kaip pagerinti jos 

efektyvumą.“   

Pagrindimas 

Leidimų sodinti vynmedžius išdavimo tvarkos nustatymas, pakeičiant sodinimo teisių schemą 

per 2013 m. reformą, davė gerų rezultatų. Todėl šią tvarką reikėtų išlaikyti išsaugant prievolę 

ją įvertinti, kad prireikus ją būtų galima tvarką pagerinti. Parinkta vertinimo data yra 

pakankamai ankstyva, kad vertinimo rezultatus būtų galima įtraukti į tolesnio laikotarpio 

parengiamuosius darbus. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 28 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 

226 a straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (28a)  Pridedamas šis straipsnis: 

 226a straipsnis 

 Veiklos rezultatų užtikrinimo sistema 

 1. Komisija parengia sistemą, kuria 

remiantis įgyvendinimo laikotarpiu būtų 

galima teikti duomenis apie krizių 

valdymo plano veiklos rezultatus, jų 
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stebėjimą ir vertinimą. 

 2. Į veiklos rezultatų užtikrinimo 

sistemą įtraukiami šie elementai: 

 a) bendrų sąlygų, įgyvendinimo, 

rezultatų ir poveikio rodiklių, kurie bus 

naudojami kaip stebėjimo, vertinimo ir 

metinių veiklos rezultatų ataskaitų 

teikimo pagrindas, rinkinys; 

 b) siektinos reikšmės ir metinės 

tarpinės reikšmės, naudojant rezultato 

rodiklius susietos su atitinkamais 

konkrečiais tikslais; 

 c) duomenų rinkimas, saugojimas ir 

perdavimas; 

 d) kiekvieno per metus paveikto 

produkto krizių valdymo plano rezultatų 

metinės ataskaitos; 

 e) viso EŽŪGF naudojimo 

veiksmingumo rezervų priemonės. 

 3. Veiklos rezultatų užtikrinimo 

sistema siekiama: 

 a) įvertinti BŽŪP poveikį, 

veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 

darną ir ES pridėtinę vertę; 

 b) teikti Europos Parlamentui ir 

Tarybai Komisijai suteiktų įgaliojimų 

krizių prevencijos ir valdymo srityje 

įgyvendinimo ataskaitas; 

 c) atsisakyti dabartinių EŽŪGF 

biudžeto lėšų panaudojimo principų; 

 d) sukurti neciklišką žemės ūkio 

rinkų ir ūkininkų pajamų valdymo 

modelį, pagal kurį žemės ūkio sektorių 

reguliavimo institucija, t. y. Komisija, 

optimizuotų viešųjų lėšų panaudojimą, 

atsižvelgdama į ekonomikos ciklus, 

klimato pokyčius ir geopolitinę įtampą. 

Pagrindimas 

Perimami reglamento dėl strateginių planų projekto 91 ir 113 straipsniai, jie apibendrinami 

taip, kad valstybės narės privalėtų pateikti savo pasirinkimą Komisijai ir jį pagrįsti.  Komisija 

turėtų apibrėžti savo kovos su krizėmis strategiją, kad galėtų atsiskaityti Parlamentui ir 

Tarybai. Išaiškinti savo strategiją yra būtina išankstinė sąlyga, kad valstybės narės galėtų 
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nustatyti prioritetus. 

 

 

 

 

 

 

 

 


