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Pakeitimas 11
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

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, ypač galutiniams 
paramos gavėjams. 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 ir 
užtikrinant tai, kad nebūtų pažeidžiamas 
bendras BŽŪP pobūdis, taip pat galima 
geriau atsižvelgti į vietos sąlygas ir 
poreikius, derinant paramą taip, kad jos 
įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

Or. en

Pakeitimas 12
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 

(5) siekiant išlaikyti esmines bendras 
visos Sąjungos nuostatas, užtikrinant, kad 
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valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, nesvarbu, ar tie plotai faktiškai 
naudojami gamybai, ar ne;

valstybių narių sprendimus būtų galima 
palyginti, tačiau nebūtų ribojamos 
valstybių narių galimybės siekti Sąjungos 
tikslų, turėtų būti nustatyta „žemės ūkio 
paskirties žemės“ pagrindinė apibrėžtis. 
Susijusios „ariamosios žemės“, 
„daugiamečių pasėlių“ ir „daugiamečių 
žolynų“ pagrindinės apibrėžtys turėtų būti 
plačios, kad valstybės narės galėtų 
konkrečiau patikslinti šias apibrėžtis pagal 
vietos sąlygas. Turėtų būti nustatyta tokia 
„ariamosios žemės“ pagrindinė apibrėžtis, 
kad valstybės narės galėtų į ją įtraukti 
įvairių formų gamybą, įskaitant tokias 
sistemas kaip agrarinė miškininkystė ir 
ariamosios žemės plotus, kuriuose yra 
krūmų ir medžių; į ją būtų privaloma 
įtraukti ir pūdymo plotus, taip užtikrinant 
nuo gamybos atsietą intervencinių 
priemonių pobūdį. „Daugiamečių pasėlių“ 
pagrindinė apibrėžtis turėtų apimti ir tuos 
plotus, kurie iš tiesų naudojami produkcijai 
gaminti, ir tuos, kurie tam nenaudojami, 
taip pat daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius, kaip juos apibrėžia valstybės 
narės. Turėtų būti nustatyta tokia 
„daugiamečių žolynų“ pagrindinė 
apibrėžtis, kad valstybės narės galėtų 
nustatyti papildomus kriterijus ir galėtų į 
šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar kitus 
žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių augalus, 
kuriuos galima naudoti gyvūnams ganyti 
arba šerti, numatyti plotus augalų 
apdulkintojams, nesvarbu, ar tie plotai 
faktiškai naudojami gamybai, ar ne;

Or. en

Pakeitimas 13
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(8) siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą ir užtikrinti suderinimą su kitais 
teisės aktais, į reikalavimus atitinkančio 
hektaro apibrėžtį dėl tų plotų, kurie 
naudojami kanapėms auginti, turėtų būti 
įtrauktas reikalavimas naudoti sėjai skirtų 
veislių kanapes, kuriose yra ne daugiau 
kaip 0,2 % tetrahidrokanabinolio;

(8) siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą ir užtikrinti suderinimą su kitais 
teisės aktais, į reikalavimus atitinkančio 
hektaro apibrėžtį dėl tų plotų, kurie 
naudojami kanapėms auginti, turėtų būti 
įtrauktas reikalavimas naudoti sėjai skirtų 
veislių kanapes, kuriose yra ne daugiau 
kaip 0,5 % tetrahidrokanabinolio;

Or. en

Pagrindimas

Mažesnės tetrahidrokanabinolio ribinės vertės Europoje padeda riboti Europos ūkininkų 
galimybes pasirinkti veisles. Dėl 0,2 proc. laukams taikomo apribojimo, Europos kanapių 
maisto pramonė atsiduria labai nepalankioje konkurencinėje padėtyje, palyginti su Šiaurės 
Amerikos ir Azijos gamintojais (0,3–1 proc.). Europos Sąjungoje tarptautiniu lygmeniu 
patvirtinta vertė buvo naudojama nuo 1999 m.

Pakeitimas 14
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant tikrųjų ūkininkų
pajamas. Siekiant užtikrinti, kad Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomasi bendro požiūrio į 
tokį tikslingą paramos skyrimą, reikėtų 
nustatyti „tikrojo ūkininko“ pagrindinę 
apibrėžtį su esminėmis nuostatomis. 
Remdamosi šiuo pagrindu valstybės narės 
turėtų savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti, kurie ūkininkai nelaikomi 
tikraisiais ūkininkais, pagal tokias sąlygas 
kaip pajamų vertinimo rezultatai, darbo 
jėgos sąnaudos ūkyje, įmonės tikslas ir 
įtraukimas į registrus. Taip pat dėl to
neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 

(9) siekiant toliau gerinti BŽŪP 
rezultatus, pajamų rėmimas turėtų būti 
tikslingesnis, remiant ūkininkų, kurie 
vykdo žemės ūkio veiklą savo valdų žemės 
ūkio paskirties plotuose, pajamas. Siekiant 
užtikrinti, kad Sąjungos lygmeniu būtų 
laikomasi bendro požiūrio į tokį tikslingą 
paramos skyrimą, reikėtų nustatyti 
„ūkininko“ pagrindinę apibrėžtį su 
esminėmis nuostatomis ir nustatyti aiškią 
„ūkininko“ apibrėžtį siekiant nustatyti, ar 
ūkininkas atitinka tinkamumo gauti 
paramą sąlygas. Remdamosi šiuo pagrindu 
valstybės narės turėtų savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatyti, kurie 
ūkininkai gali gauti paramą; kadangi dėl 
kaimo plėtros politinės krypties ūkininkai 
skatinami įvairinti savo veiklą, kuri 
nebūtinai būtų susijusi su ūkiu, tai
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įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

neturėtų būti atimta galimybė remti kelių 
rūšių veiklą vykdančius ūkininkus, kurie 
aktyviai ūkininkauja, bet kartu užsiima ir 
ne žemės ūkio veikla ne savo ūkyje, nes 
įvairia jų veikla dažnai padedama stiprinti 
socialinę ir ekonominę kaimo vietovių 
struktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų nustatyti ES lygmens ūkininko apibrėžtį siekiant nustatyti tinkamumo gauti išmokas 
kriterijus ir užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. Ūkininko sąvokos apibrėžtyje nereikėtų vartoti 
terminų, kurių teisėtumu abejojama. Visame tekste išbraukiamas žodis „tikrasis“.

Pakeitimas 15
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant kartų kaitos tikslo, kad 
būtų užtikrintas nuoseklumas tarp 
tiesioginių išmokų intervencinių priemonių 
ir kaimo plėtros intervencinių priemonių 
rūšių, turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyta „jaunojo ūkininko“ pagrindinė 
apibrėžtis su esminėmis nuostatomis;

(10) siekiant esminės svarbos kartų 
kaitos tikslo, kad būtų užtikrintas 
nuoseklumas tarp tiesioginių išmokų 
intervencinių priemonių ir kaimo plėtros 
intervencinių priemonių rūšių, turėtų būti 
Sąjungos lygmeniu nustatyta plati „jaunojo 
ūkininko“ pagrindinė apibrėžtis su 
esminėmis nuostatomis, kuri neturi būti 
ribojamojo pobūdžio ir palengvintų naujų 
dalyvių galimybes užsiimti žemės ūkio 
veikla ir atspindėtų valstybių narių tikrąją 
padėtį;

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnės paramos schemos šia tema buvo per daug ribojamojo pobūdžio, todėl jauniems 
ūkininkams parama nebuvo teikiama.

Pakeitimas 16
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Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

(12) pažangesnė, modernizuota ir 
tvaresnė BŽŪP turi apimti mokslinius 
tyrimus ir inovacijas, kad būtų remiamas 
Sąjungos žemės ūkio, agrarinės 
miškininkystės, miškininkystės ir 
aprūpinimo maistu sistemų 
daugiafunkciškumas, investuojant į 
technologinę plėtrą ir skaitmeninimą, taip 
pat didinant galimybes gauti objektyvių, 
patikimų, aktualių ir naujų žinių;

Or. en

Pakeitimas 17
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
išmokos, kurios yra patikimos, teisingos ir 
sąžiningos, tebėra labai svarbios 
užtikrinant paramą ūkininkų pajamoms. 
Taip pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, ūkininkų padėties 
maisto grandinėje stiprinimą, 
modernizavimą, inovacijas, įvairinimą ir 
naujų technologijų diegimą;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP išmokos turi būti teisingos ir sąžiningos, kad būtų užtikrinta nuolatinė viešoji parama.
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Pakeitimas 18
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Valstybės narės gali papildomai 
nustatyti ir kitus nacionalinius standartus, 
susijusius su III priede nustatytais 
pagrindiniais tikslais, kad būtų geriau 
įgyvendinami GAAB sistemos uždaviniai 
aplinkos ir klimato srityse. GAAB 
sistemoje, siekiant padėti gerinti tiek ūkių 
agronominės veiklos, tiek jų aplinkos 
apsaugos rezultatus, bus parengti maisto 
medžiagų naudojimo valdymo planai, tam 
skiriant specialią pagalbinę elektroninę 
ūkių tvarumo priemonę, kurią valstybės 
narės pateiks naudotis pavieniams 
ūkininkams. Šia priemone turėtų būti 
padedama priimti sprendimus ūkiuose, 
pradedant nuo būtiniausių maisto medžiagų 

(22) GAAB standartų sistema siekiama 
padėti švelninti klimato kaitą ir prie jos 
prisitaikyti, spręsti su vandeniu susijusias 
problemas, gerinti dirvožemio apsaugą ir 
kokybę ir prisidėti prie biologinės įvairovės 
apsaugos bei jos kokybės gerinimo. Šią 
sistemą reikia tobulinti, visų pirma 
atsižvelgiant į esamą praktiką iki 2020 m. 
skiriant tiesiogines žalinimo išmokas, į 
klimato kaitos švelninimo pastangas ir į 
poreikį didinti ūkių tvarumą, ypač gerinti 
maisto medžiagų naudojimo valdymą. 
Pripažįstama, kad kiekvienu GAAB 
standartu padedama siekti kelių tikslų. 
Įgyvendinant šią sistemą, valstybės narės 
turėtų nustatyti nacionalinį standartą pagal 
kiekvieną iš Sąjungos lygmeniu nustatytų 
standartų, atsižvelgdamos į konkrečius 
atitinkamos teritorijos ypatumus, įskaitant 
dirvožemio ir klimato sąlygas, esamas 
ūkininkavimo sąlygas, žemės naudojimą, 
sėjomainą, ūkininkavimo praktiką ir ūkių 
struktūrą. Tuomet šie GAAB turėtų tapti 
ekologinių sistemų projektavimo ir 
įgyvendinimo rodikliu ir iš anksto 
nustatytu standartu, siekiant užtikrinti, 
kad kiekybinio klimato kaitos ir 
prisitaikymo prie klimato kaitos įvertinimo 
priemonės būtų įtrauktos į įprastą žemės 
ūkio veiklą. GAAB sistemoje, siekiant 
padėti gerinti tiek ūkių agronominės 
veiklos, tiek jų aplinkos apsaugos 
rezultatus, bus parengti maisto medžiagų 
naudojimo valdymo planai, tam skiriant 
specialią pagalbinę elektroninę ūkių 
tvarumo priemonę, kurią valstybės narės 
pateiks naudotis pavieniams ūkininkams. 
Šia priemone turėtų būti padedama priimti 
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naudojimo valdymo užduočių. Dėl didelio 
šios priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

sprendimus ūkiuose, pradedant nuo 
būtiniausių maisto medžiagų naudojimo 
valdymo užduočių. Dėl didelio šios 
priemonės sąveikumo ir moduliškumo 
turėtų būti įmanoma ją papildyti ir kitomis 
elektroninėmis ūkių ir e. valdymo 
taikomosiomis programomis. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams ir 
vienodas sąlygas visoje Sąjungoje, 
Komisija gali padėti valstybėms narėms 
sukurti šią priemonę, taip pat teikti 
reikiamas duomenų saugojimo ir tvarkymo 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 19
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų arba naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms ir visų 
pirma teikiant papildomą pajamų 
perskirstymo paramą tvarumui didinti, 
arba pervesti jas į EŽŪFKP. Siekiant 
išvengti neigiamo poveikio užimtumui, 
taikant šį mechanizmą reikėtų atsižvelgti į 
darbo jėgą;

(25) siekiant užtikrinti teisingesnį 
pajamų paramos paskirstymą, reikėtų 
sumažinti tiesioginių išmokų sumas, kurios 
yra didesnės už tam tikrą ribą, o taip gautas 
papildomas lėšas reikėtų naudoti 
atsietosioms tiesioginėms išmokoms 
teikiant papildomą pajamų perskirstymo 
paramą tvarumui didinti.

Or. en

Pagrindimas

Apribojus pirmojo ramsčio išmokas gautos lėšos turėtų likti pirmajame ramstyje kaip 
perskirstymo išmokos.
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Pakeitimas 20
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad iki 2026 m. 
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laipsniškai tolstama nuo ankstesnių 
verčių;

būtų laipsniškai pasiekta visiška 
konvergencija;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams pagal Europos pagrindinių žmogaus teisių 
chartiją, nebėra pagrindo mokėti ūkininkams už žemės ūkio veiklą, remiantis 2000–2002 m. 
ataskaitiniais metais.

Pakeitimas 21
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kuriose savanoriškai 
dalyvautų ūkininkai ir kurios turėtų būti 
visiškai suderintos su kitomis susijusiomis 
intervencinėmis priemonėmis. Valstybės 
narės turėtų jas apibrėžti kaip išmokas, 
skiriamas skatinant teikti viešąsias gėrybes 
arba atlyginant už jų teikimą laikantis 
aplinkai ir klimatui naudingos žemės ūkio 
praktikos, arba kaip kompensaciją už tai, 
kad pradedama laikytis šios praktikos. 
Abiem atvejais jomis reikėtų siekti gerinti 
BŽŪP aplinkos ir klimato sričių veiklos 
rezultatus, todėl pagal jas turėtų būti 
siekiama daugiau negu vien laikytis 
privalomųjų reikalavimų, kurie jau 
nustatyti paramos sąlygų sistemoje. 
Valstybės narės gali nuspręsti taikyti 
ekologines sistemas, kuriomis būtų 
remiama tokia žemės ūkio praktika kaip 
geresnis daugiamečių ganyklų ir 

(31) BŽŪP turėtų būti užtikrinama, kad 
valstybės narės didintų aplinkos apsaugos 
srityje pasiekiamus rezultatus, 
atsižvelgdamos į vietos poreikius ir į 
realias ūkininkų aplinkybes. Valstybės 
narės turėtų, skirdamos tiesiogines išmokas 
pagal BŽŪP strateginį planą, sukurti 
ekologines sistemas, kurios būtų 
privalomos ūkininkams ir kurios turėtų 
būti visiškai suderintos su kitomis 
susijusiomis intervencinėmis priemonėmis. 
Valstybės narės turėtų jas apibrėžti kaip 
išmokas, skiriamas skatinant teikti 
viešąsias gėrybes arba atlyginant už jų 
teikimą laikantis aplinkai ir klimatui 
naudingos žemės ūkio praktikos, arba kaip 
kompensaciją už tai, kad pradedama 
laikytis šios praktikos. Abiem atvejais 
jomis reikėtų siekti gerinti BŽŪP aplinkos 
ir klimato sričių veiklos rezultatus, todėl 
jos turėtų būti suderintos su privalomais 
aplinkos tikslais, kurie jau nustatyti 
paramos sąlygų sistemoje. Valstybės narės 
gali nuspręsti taikyti ekologines sistemas, 
kuriomis būtų remiama tokia žemės ūkio 
praktika kaip geresnis daugiamečių 
ganyklų ir kraštovaizdžio elementų 
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kraštovaizdžio elementų tvarkymas, taip 
pat ekologinis ūkininkavimas.  Šios 
sistemos gali apimti ir pradinio lygio 
sistemas, kurios gali būti taikomos su 
sąlyga, kad bus prisiimti didesnio užmojo 
kaimo plėtros įsipareigojimai;

tvarkymas, taip pat ekologinis 
ūkininkavimas. Šios sistemos turėtų būti 
laikomos pradinio lygio sistemomis, kurios 
turėtų būti taikomos su sąlyga, kad bus 
prisiimti didesnio užmojo kaimo plėtros 
įsipareigojimai;

Or. en

Pagrindimas

Ekologinės sistemos turi turėti išmatuojamus rezultatus, kurie gali būti vertinami pagal iš 
anksto nustatytus standartus.

Pakeitimas 22
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

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 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų sudaryti 
sąlygas naudotis „InvestEU“ garantija ir 
derinti dotacijas su finansinėmis 
priemonėmis, sykiu laikantis apdairaus 
skolinimo normų ir atgrasant nuo 
netvaraus skolinimosi. 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;
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Or. en

Pakeitimas 23
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) koordinavimo bei valdymo ir 
stebėsenos, ataskaitų teikimo bei 
vertinimo.

(d) koordinavimo bei valdymo ir 
stebėsenos, ataskaitų teikimo, vertinimo ir 
skundų teikimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 24
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
produktų, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, tiek žemės 
ūkio paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

(a) Terminas „žemės ūkio veikla“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų tiek 
SESV I priede išvardytų žemės ūkio 
prekių, įskaitant medvilnę ir trumpos 
rotacijos želdinius, gamybą, taip pat 
viešųjų gėrybių gamybą ir ekologinių 
sistemų paslaugų teikimą žemės ūkio 
paskirties žemėje, tiek žemės ūkio 
paskirties žemės būklės, kurios ji būtų 
tinkama ganyti arba kultivuoti be 
parengiamosios veiklos, vykdomos ne tik 
įprastais žemės ūkio metodais bei 
įrenginiais, išlaikymą.

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio produkcija yra daug platesnė nei prekių gamyba.
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Pakeitimas 25
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius ir
daugiamečius žolynus. Terminus „ariamoji 
žemė“, „daugiamečiai pasėliai“ ir
„daugiametis žolynas“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

(b) Terminas „žemės ūkio paskirties 
žemė“ apibrėžiamas taip, kad jis apimtų 
ariamąją žemę, daugiamečius pasėlius,
daugiamečius žolynus ir agrarinės 
miškininkystės sistemas. Terminus 
„ariamoji žemė“, „daugiamečiai pasėliai“,
„daugiametis žolynas“ ir „agrarinės 
miškininkystės sistemos“ valstybės narės 
konkrečiau apibrėžia vadovaudamosi 
šiomis bendrosiomis apibrėžtimis:

Or. en

Pagrindimas

Agrarinė miškininkystė turėtų būti įtraukta į žemės ūkio politiką ir turėtų būti traktuojama 
taip pat, kaip ir kitas žemės naudojimas.

Pakeitimas 26
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;

ii) daugiamečiai pasėliai – ne 
sėjomainos būdu auginami pasėliai 
(išskyrus daugiamečius žolynus ir 
daugiametes ganyklas), kuriais žemė apsėta 
ne trumpiau kaip penkerius metus ir iš 
kurių pakartotinai gaunamas derlius, 
įskaitant agrarinės miškininkystės 
sistemas, daigynus ir trumpos rotacijos 
želdinius;
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Or. en

Pakeitimas 27
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Joje gali augti 
ir kitų rūšių augalų, pavyzdžiui, krūmų ir 
(arba) medžių, kurie gali būti panaudoti
gyvūnams ganyti arba šerti.

iii) daugiametis žolynas ir daugiametė 
ganykla (drauge laikomi daugiamečiu 
žolynu) – žemė, neįtraukta į valdos 
sėjomainą ne trumpiau kaip penkerius 
metus, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) 
auga arba specialiai (t. y. pasėta) auginama 
žolė ar kiti žoliniai pašarai. Turėtų būti 
nustatyta tokia „daugiamečio žolyno“ 
pagrindinė apibrėžtis, kad valstybės narės 
galėtų nustatyti papildomus kriterijus ir 
galėtų į šią apibrėžtį įtraukti ne tik žolę ar 
kitus žolinius pašarus, bet ir kitų rūšių 
augalus, kuriuos galima naudoti
gyvūnams ganyti arba šerti arba kuriuos 
galima naudoti kaip plotus augalų 
apdulkintojams, nesvarbu, ar tie plotai 
faktiškai naudojami gamybai, ar ne;

Or. en

Pagrindimas

Daugiametės ganyklos apibrėžtis turi būti pakankamai plati, kad būtų galima atsižvelgti į 
įvairias situacijas ir įvairius pašarų ploto panaudojimo būdus valstybėse narėse.

Pakeitimas 28
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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iiia) agrarinės miškininkystės sistemos 
– žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas žemės ūkis;

Or. en

Pagrindimas

Agrarinė miškininkystė turėtų būti įtraukta į žemės ūkio politiką ir turėtų būti traktuojama 
taip pat, kaip ir kitas žemės naudojimas.

Pakeitimas 29
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,2 %.

Plotai, naudojami kanapėms auginti, 
laikomi reikalavimus atitinkančiais 
hektarais tik tuo atveju, jei auginamų 
veislių kanapėse tetrahidrokanabinolio 
kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,5 %.

Or. en

Pagrindimas

Mažesnės tetrahidrokanabinolio ribinės vertės Europoje padeda riboti Europos ūkininkų 
galimybes pasirinkti veisles. Dėl 0,2 proc. laukams taikomo apribojimo, Europos kanapių 
maisto pramonė atsiduria labai nepalankioje konkurencinėje padėtyje, palyginti su Šiaurės 
Amerikos ir Azijos gamintojais (0,3–1 proc.). Europos Sąjungoje tarptautiniu lygmeniu 
patvirtinta vertė buvo naudojama nuo 1999 m.

Pakeitimas 30
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(d) Termino „tikrasis ūkininkas“ 
apibrėžtimi turi būti užtikrinama, kad 
parama nebūtų skiriama asmenims, kurių 
žemės ūkio veikla sudaro tik nedidelę visos 
jų ekonominės veiklos dalį arba kurių 
pagrindinė verslo veikla nėra žemės ūkio 
veikla, ir kad paramą galėtų gauti 
ūkininkai, kurių veiklą sudaro ne tik 
žemės ūkio veikla. Pagal šią apibrėžtį, 
remiantis tokiais parametrais kaip pajamų 
vertinimo rezultatai, darbo jėgos sąnaudos 
ūkyje, įmonės tikslas ir (arba) įtraukimas į 
registrus, turi būti galima nustatyti, kurie 
ūkininkai nėra laikomi tikraisiais
ūkininkais.

(d) Termino „ūkininkas“ apibrėžtimi 
turi būti užtikrinama, kad parama nebūtų 
skiriama asmenims, kurių žemės ūkio 
veikla sudaro tik nedidelę visos jų 
ekonominės veiklos dalį, ir kad paramą 
galėtų gauti ūkininkai, vykdantys kelių 
rūšių veiklą. Pagal šią apibrėžtį, remiantis 
ES lygmens pagrindinėje apibrėžtyje 
numatytais parametrais, turi būti galima 
nustatyti, kurie ūkininkai nėra laikomi 
ūkininkais.

Or. en

Pakeitimas 31
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) reikiamą atitinkamą mokymą ir 
(arba) įgūdžius.

iii) atitinkamą mokymą ir (arba) jau 
įgytus įgūdžius ir žinias, kuriems taikomas 
patikrinimas.

Or. en

Pagrindimas

Jaunieji ūkininkai gali būti įgiję daug įgūdžių ir žinių, kurie turi būti pripažinti.

Pakeitimas 32
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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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 vienodas 
sąlygas galutiniams paramos gavėjams ir 
tai, kad teikiant paramą pagal BŽŪP būtų 
supaprastinta ir sumažinta administracinė 
našta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal naują BŽŪP turi būti galutiniams paramos gavėjams užtikrintos vienodos sąlygos ir 
supaprastinimas.

Pakeitimas 33
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pripažindamos naują 
įgyvendinimo modelį, valstybės narės 
įsteigia funkcijų požiūriu nepriklausomą 
tarpininkavimo ir apeliacinį organą, kuris 
disponuotų reikiamomis ekspertinėmis 
žiniomis ir atstovautų suinteresuotosioms 
šalims.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas paramos gavėjams, būtinas apeliacinis procesas.

Pakeitimas 34
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas ir Ūkių tvarumo priemonės 
maisto medžiagų naudojimui valdyti 
forma, papildomi būtinieji elementai bei 
funkcijos.

4. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis dėl 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, 
kuriomis, be kita ko, pagal III priede 
nurodytą GAAB 1 nustatomi santykinę 
daugiamečių žolynų dalį 
reglamentuojančios sistemos elementai, 
ataskaitiniai metai bei konversijos 
koeficientas, taip pat jai suteikiami 
įgaliojimai duoti leidimus išimties tvarka 
netaikyti standartų, nustatomos taisyklės 
esant išimtinėms aplinkybėms, 
nepriklausančioms nuo paramos gavėjų 
kontrolės, ir gaivalinių nelaimių atvejais,
Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti forma, papildomi 
būtinieji elementai bei funkcijos valstybėse 
narėse, kuriose ši priemonė taikoma;

Or. en

Pakeitimas 35
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) geriausios agrarinės 
miškininkystės praktikos naudojimą 
žemės ūkio paskirties ir miškų ūkio 
paskirties žemėje;

Or. en

Pagrindimas

Agrarinė miškininkystė labai naudinga aplinkai ir didina ūkių atsparumą.

Pakeitimas 36
Petri Sarvamaa
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais ir viršijančią 60 000 
EUR, valstybės narės sumažina taip:

1. Bazinės pajamų paramos tvarumui 
didinti sumą, skirtiną ūkininkui pagal šį 
skyrių konkrečiais kalendoriniais metais, 
valstybės narės gali sumažinti pagal tai, 
kaip konkrečiai nurodoma jų BŽŪP 
strateginiuose planuose.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių išmokų dydžio apribojimas ir (arba) proporcingas mažinimas lemia netinkamas 
paskatas, kuriomis neremiama struktūrinė ūkių plėtra. Proporcingas tiesioginių išmokų, 
didesnių kaip 60 000 EUR, mažinimas, turėtų poveikį ne tik išskirtinai dideliems vienetams, 
bet ir vidutinio dydžio vienetams, kurie taip pat siekia investuoti ir plėstis. Jeigu bus 
įgyvendintos 15 straipsnyje siūlomos viršutinės ribos, taip pat gali kilti iniciatyva dalyti ūkius 
būdu, kurio negalima laikyti tinkamu. Dėl atlyginimų apskaičiavimo ir susijusių įnašų ir 
ūkininkui, ir valstybei narei būtų užkrauta administracinė našta. Būtinas supaprastinimas.

Pakeitimas 37
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tiesioginių išmokų sumą, skirtiną 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais ir viršijančią 60 000 
EUR, valstybės narės sumažina taip:

1. Valstybės narės nustato ne didesnę 
kaip 60 000 EUR tiesioginių išmokų sumą, 
skirtiną ūkininkui pagal šį skyrių 
konkrečiais kalendoriniais metais:

Or. en

Pagrindimas

Tai būtina, kad būtų sukurtas siūlomoms perskirstymo išmokoms skirtas fondas, o pagal 
dabartinį pasiūlymą nebus perskirstymo išmokų finansavimo priemonės.
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Pakeitimas 38
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ne mažiau kaip 25 %, jei skirtina 
suma yra nuo 60 000 EUR iki 75 000 
EUR;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių išmokų dydžio apribojimas ir (arba) proporcingas mažinimas lemia netinkamas 
paskatas, kuriomis neremiama struktūrinė ūkių plėtra. Proporcingas tiesioginių išmokų, 
didesnių kaip 60 000 EUR, mažinimas, turėtų poveikį ne tik išskirtinai dideliems vienetams, 
bet ir vidutinio dydžio vienetams, kurie taip pat siekia investuoti ir plėstis. Jeigu bus 
įgyvendintos 15 straipsnyje siūlomos viršutinės ribos, taip pat gali kilti iniciatyva dalyti ūkius 
būdu, kurio negalima laikyti tinkamu. Dėl atlyginimų apskaičiavimo ir susijusių įnašų ir 
ūkininkui, ir valstybei narei būtų užkrauta administracinė našta. Būtinas supaprastinimas.

Pakeitimas 39
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) ne mažiau kaip 25 %, jei skirtina 
suma yra nuo 60 000 EUR iki 75 000 
EUR;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 40
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ne mažiau kaip 50 %, jei skirtina 
suma yra nuo 75 000 EUR iki 90 000 
EUR;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ne mažiau kaip 50 %, jei skirtina 
suma yra nuo 75 000 EUR iki 90 000 
EUR;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių išmokų dydžio apribojimas ir (arba) proporcingas mažinimas lemia netinkamas 
paskatas, kuriomis neremiama struktūrinė ūkių plėtra. Proporcingas tiesioginių išmokų, 
didesnių kaip 60 000 EUR, mažinimas, turėtų poveikį ne tik išskirtinai dideliems vienetams, 
bet ir vidutinio dydžio vienetams, kurie taip pat siekia investuoti ir plėstis. Jeigu bus 
įgyvendintos 15 straipsnyje siūlomos viršutinės ribos, taip pat gali kilti iniciatyva dalyti ūkius 
būdu, kurio negalima laikyti tinkamu. Dėl atlyginimų apskaičiavimo ir susijusių įnašų ir 
ūkininkui, ir valstybei narei būtų užkrauta administracinė našta. Būtinas supaprastinimas.

Pakeitimas 42
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ne mažiau kaip 75 %, jei skirtina 
suma yra nuo 90 000 EUR iki 100 000 
EUR;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Tiesioginių išmokų dydžio apribojimas ir (arba) proporcingas mažinimas lemia netinkamas 
paskatas, kuriomis neremiama struktūrinė ūkių plėtra. Proporcingas tiesioginių išmokų, 
didesnių kaip 60 000 EUR, mažinimas, turėtų poveikį ne tik išskirtinai dideliems vienetams, 
bet ir vidutinio dydžio vienetams, kurie taip pat siekia investuoti ir plėstis. Jeigu bus 
įgyvendintos 15 straipsnyje siūlomos viršutinės ribos, taip pat gali kilti iniciatyva dalyti ūkius 
būdu, kurio negalima laikyti tinkamu. Dėl atlyginimų apskaičiavimo ir susijusių įnašų ir 
ūkininkui, ir valstybei narei būtų užkrauta administracinė našta. Būtinas supaprastinimas.

Pakeitimas 43
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ne mažiau kaip 75 %, jei skirtina 
suma yra nuo 90 000 EUR iki 100 000 
EUR;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 44
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 100 %, jei skirtina suma viršija 
100 000 EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 45
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) 100 %, jei skirtina suma viršija 
100 000 EUR.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tiesioginių išmokų dydžio apribojimas ir (arba) proporcingas mažinimas lemia netinkamas 
paskatas, kuriomis neremiama struktūrinė ūkių plėtra. Proporcingas tiesioginių išmokų, 
didesnių kaip 60 000 EUR, mažinimas, turėtų poveikį ne tik išskirtinai dideliems vienetams, 
bet ir vidutinio dydžio vienetams, kurie taip pat siekia investuoti ir plėstis. Jeigu bus 
įgyvendintos 15 straipsnyje siūlomos viršutinės ribos, taip pat gali kilti iniciatyva dalyti ūkius 
būdu, kurio negalima laikyti tinkamu. Dėl atlyginimų apskaičiavimo ir susijusių įnašų ir 
ūkininkui, ir valstybei narei būtų užkrauta administracinė našta. Būtinas supaprastinimas.

Pakeitimas 46
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės narės iš 
tiesioginių išmokų sumos, skirtinos 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais, atima:

Išbraukta.

(a) su ūkininko deklaruota žemės ūkio 
veikla susijusius darbo užmokesčius, 
įskaitant su įdarbinimu susijusius 
mokesčius bei socialines įmokas, ir

(b) lygiavertes reguliaraus ir 
neapmokamo darbo sąnaudas, susijusias 
su žemės ūkio veikla, kurią vykdo 
atitinkamame ūkyje dirbantys asmenys, 
negaunantys darbo užmokesčio arba 
gaunantys mažesnį atlygį nei paprastai už 
suteiktas paslaugas mokama suma, tačiau 
besinaudojantys ekonominiais ūkio verslo 
rezultatais.

Or. en
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Pagrindimas

Prieš taikant viršutinę ribą atimti darbo užmokesčius yra nepagrįsta, nes dabartinės išmokos 
yra susiejamos su istorine veikla, kuri nėra susijusi su dabartine žemės ūkio veikla.

Pakeitimas 47
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės narės iš 
tiesioginių išmokų sumos, skirtinos 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais, atima:

Prieš taikydamos 1 dalį, valstybės narės iš 
tiesioginių išmokų sumos, skirtinos 
ūkininkui pagal šį skyrių konkrečiais 
kalendoriniais metais, gali atimti:

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti supaprastintas siūlomas metodas ir jis valstybėms narėms neturėtų būti 
privalomas. Siūlomą metodą būtų labai sudėtinga įgyvendinti. Kai kurie ūkiai naudoja 
mokamą darbą, kad galėtų vykdyti veiklą, o kai kurie ūkiai pasirašo sutartis su išorės veiklos 
vykdytoju. Pagal siūlomą modelį neatsižvelgiama į tokių sutarčių sudarymo sąnaudas. 
Geresnis modelis galėtų būti toks, kad administracija sąnaudas apskaičiuotų tiesiogiai, 
atsižvelgdama į gamybos sektorių, gyvūnų skaičių ir žemės plotą, taip pat į vidutinį darbo 
jėgos panaudojimą kiekviename sektoriuje, užuot prašiusi ūkininko nurodyti sąnaudas.

Pakeitimas 48
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) su ūkininko deklaruota žemės ūkio 
veikla susijusius darbo užmokesčius, 
įskaitant su įdarbinimu susijusius 
mokesčius bei socialines įmokas, ir

(a) su žemės ūkio veikla susijusius 
darbo užmokesčius, įskaitant su įdarbinimu 
susijusius mokesčius bei socialines įmokas, 
ir

Or. en



PE632.816v01-00 26/53 AM\1173369LT.docx

LT

Pakeitimas 49
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) su ūkininko deklaruota žemės ūkio 
veikla susijusias sutarties sudarymo 
sąnaudas;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti supaprastintas siūlomas metodas ir jis valstybėms narėms neturėtų būti 
privalomas. Siūlomą metodą būtų labai sudėtinga įgyvendinti. Kai kurie ūkiai naudoja 
mokamą darbą, kad galėtų vykdyti veiklą, o kai kurie ūkiai pasirašo sutartis su išorės veiklos 
vykdytoju. Pagal siūlomą modelį neatsižvelgiama į tokių sutarčių sudarymo sąnaudas. 
Geresnis modelis galėtų būti toks, kad administracija sąnaudas apskaičiuotų tiesiogiai, 
atsižvelgdama į gamybos sektorių, gyvūnų skaičių ir žemės plotą, taip pat į vidutinį darbo 
jėgos panaudojimą kiekviename sektoriuje, užuot prašiusi ūkininko nurodyti sąnaudas.

Pakeitimas 50
Petri Sarvamaa

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės a ir b punktuose 
nurodytas sumas apskaičiuoja su 
nacionaliniu ar regiono lygmeniu 
vykdoma žemės ūkio veikla susijusius 
vidutinius standartinius darbo 
užmokesčius padaugindamos iš 
atitinkamo ūkininko deklaruotų metinių 
darbo vienetų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 51
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sumažinus išmokas numatomomis gauti 
lėšomis pirmiausia turi būti finansuojama 
papildoma pajamų perskirstymo parama 
tvarumui didinti, o paskui – kitos prie 
atsietųjų tiesioginių išmokų priskiriamos 
intervencinės priemonės.

Sumažinus išmokas numatomomis gauti 
lėšomis finansuojama papildoma pajamų 
perskirstymo parama tvarumui didinti.

Or. en

Pagrindimas

Apribojus pirmojo ramsčio išmokas gautos lėšos turėtų likti pirmajame ramstyje, kad jas būtų 
galima panaudoti kaip perskirstymo išmoką.

Pakeitimas 52
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat gali visas tas lėšas 
arba jų dalį perkelti į EŽŪFKP ir 
panaudoti IV skyriuje nurodytų rūšių 
intervencinėms priemonėms finansuoti. 
Toks lėšų perkėlimas į EŽŪFKP 
įtraukiamas į BŽŪP strateginio plano 
finansines lenteles ir 2023 m. gali būti 
peržiūrėtas pagal 90 straipsnį. Tokiam 
perkėlimui netaikomos 90 straipsnyje 
nustatytos didžiausios lėšų perkėlimo iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP ribos.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Apribojus pirmojo ramsčio išmokas gautos lėšos turėtų likti pirmajame ramstyje, kad jas būtų 
galima panaudoti kaip perskirstymo išmoką.
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Pakeitimas 53
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taikydamos 4 dalį, valstybės narės 
užtikrina, kad ne vėliau kaip 2026 paraiškų 
teikimo metais visų teisių į išmokas vertė 
sudarytų ne mažiau kaip 75 % vidutinės 
planuojamos valstybės narės arba teritorijų, 
apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026 
paraiškų teikimo metų bazinės pajamų 
paramos vieneto sumos, nustatytos pagal 
106 straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP 
strateginiame plane.

5. Taikydamos 4 dalį, valstybės narės 
užtikrina, kad ne vėliau kaip 2026 paraiškų 
teikimo metais visų teisių į išmokas vertė 
sudarytų ne mažiau kaip 100 % vidutinės 
planuojamos valstybės narės arba teritorijų, 
apibrėžtų pagal 18 straipsnio 2 dalį, 2026 
paraiškų teikimo metų bazinės pajamų 
paramos vieneto sumos, nustatytos pagal 
106 straipsnio 1 dalį pateiktame BŽŪP 
strateginiame plane.

Or. en

Pagrindimas

Kad ūkininkai būtų traktuojami vienodai, o paramos sistema būtų patikima visuomenei, 
išmokos turi būti suvienodintos iki 2026 m.

Pakeitimas 54
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 6 dalyje nurodytas sumažinimas 
grindžiamas objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais. Nedarant 
poveikio pagal 5 dalį nustatytų būtinųjų 
reikalavimų taikymui, toks kriterijus, pvz., 
gali būti maksimalus sumažinimas, kuris 
negali būti mažesnis kaip 30 %.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ši dalis galėtų riboti mokėjimų konvergenciją.

Pakeitimas 55
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams teikia 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

1. Valstybės narės papildomą pajamų 
paramą jauniesiems ūkininkams ir 
naujiems žemės ūkio sektoriaus dalyviams
teikia laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose 
planuose patikslintų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 56
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės teikia paramą 
savanoriškoms klimatui ir aplinkai 
naudingoms sistemoms (toliau –
ekologinės sistemos) įgyvendinti, 
laikydamosi šiame straipsnyje nustatytų ir 
jų BŽŪP strateginiuose planuose 
patikslintų sąlygų.

1. Valstybės narės teikia tiesioginių 
išmokų paramą privalomoms klimato ir 
aplinkos tvarumo veiksmų sistemoms 
(toliau – ekologinė sistema), laikydamosi 
šiame straipsnyje nustatytų ir jų BŽŪP 
strateginiuose planuose patikslintų sąlygų, 
šios sistemos yra pradinio lygio sistemos, 
kurios gali būti taikomos su sąlyga, kad 
bus prisiimti didesnio užmojo kaimo 
plėtros įsipareigojimai.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina turėti prasmingų ir tikslinių ekologinių sistemų, finansuojamų iš I ramsčio, kuriose 
dalyvautų visi ūkininkai, kad būtų pasiekta pageidaujamų rezultatų.

Pakeitimas 57
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
tikruosius ūkininkus, įsipareigojusius 
reikalavimus atitinkančiame hektarais 
išreikštame plote taikyti klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką.

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
ūkininkus, įsipareigojusius reikalavimus 
atitinkančiame hektarais išreikštame plote 
taikyti klimatui ir aplinkai naudingą žemės 
ūkio praktiką; vietovės, nustatytos pagal 
direktyvas 92/43/EEB ir 2009/147/EB, 
automatiškai laikomos atitinkančiomis 
paramos pagal sistemą skyrimo 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams, kurie naudoja nustatytą žemę, turi būti atlyginama už jų atsidavimą ir 
pastangas.

Pakeitimas 58
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės sudaro klimatui ir 
aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos 
rūšių sąrašą.

3. Valstybės narės sudaro žemės ūkio 
praktikos rūšių, kuriomis bus didinamas 
klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo 
prie jos potencialas ir aplinkos tvarumas, 
sąrašą; valstybės narės užtikrina, kad 
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tokia praktika atitiktų PPO susitarimus 
dėl žemės ūkio (2 priedo 5 ir 6 dalys).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kuo labiau padidinti klimato kaitos švelninimo potencialą, reikia pritaikyti žemės 
ūkio praktiką.

Pakeitimas 59
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tokia praktika turi būti siekiama 
vieno ar daugiau konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, nustatytų 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose.

4. Tokia praktika turi būti siekiama 
vieno ar daugiau konkrečių su aplinka ir 
klimatu susijusių tikslų, nustatytų 6 
straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose; 
siekiant užtikrinti kokybinius ir 
kiekybinius šių tikslų įgyvendinimo 
rezultatus, ši praktika turi būti susieta su 
konkrečiais veiksmais, skirtais jau 
nustatytiems standartams, įtvirtintiems III 
priedo 1 GAAB–10 GAAB, įgyvendinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant gauti palyginamus ir kiekybiškai įvertinamus rezultatus, veiksmus reikia susieti su iš 
anksto nustatytais GAAB tikslais ir standartais, kurie būtų aiškūs ūkininkui, ir reikia 
užtikrinti, kad su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos susiję reikšmingi veiksmai 
būtų įtraukti į įprastą žemės ūkio veiklą.

Pakeitimas 60
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
skiria tik išmokas už įsipareigojimus, 
kurie:

5. Taikydamos šios rūšies 
intervencines priemones valstybės narės 
skiria tik išmokas už įsipareigojimus, kurie 
atitinka įsipareigojimus, nurodytus šio 
straipsnio 4 dalyje, yra suderinti su jais ir 
viršija kitus atitinkamus teisės aktais 
nustatytus valdymo reikalavimus ir geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus šios antraštinės 
dalies I skyriaus 2 skirsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant gauti palyginamus ir kiekybiškai įvertinamus rezultatus, veiksmus reikia susieti su iš 
anksto nustatytais tikslais ir standartais, kurie būtų aiškūs ūkininkui.

Pakeitimas 61
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo, gyvūnų 
gerovės reikalavimus ir kitus 
nacionalinėje ir Sąjungos teisėje 
nustatytus privalomus reikalavimus;

(b) viršija būtiniausius trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir gyvūnų 
gerovės reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Tai nereikalingas dubliavimas, nes standartai jau įtraukti į III priedą.

Pakeitimas 62
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
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28 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Parama ekologinėms sistemoms 
įgyvendinti skiriama kaip metinė išmoka 
už reikalavimus atitinkantį hektarą ir ji 
mokama kaip:

6. Paramą ekologinėms sistemoms 
įgyvendinti sudaro 25 proc. tiesioginių 
išmokų, mokamų kaip metinė vienodos 
fiksuotosios normos išmoka už 
reikalavimus atitinkantį hektarą ir ji 
skiriama kaip:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad ekologinėmis sistemomis būtų naudojamasi, šiai priemonei turi būti 
skirta pagrįsta tiesioginių išmokų dalis. Jos turi būti remiamos vienodai, nes reikalavimų 
laikymosi sąnaudos yra tokios pačios visiems.

Pakeitimas 63
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) šio skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą 
bazinę pajamų paramą papildančios 
išmokos arba

(a) šio skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą 
bazinę pajamų paramą papildančios 
išmokos;

Or. en

Pakeitimas 64
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) išmokos, kuriomis 
kompensuojamos visos paramos gavėjų 
laikantis įsipareigojimų, nustatytų pagal 

Išbraukta.
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65 straipsnį, patirtos papildomos išlaidos 
ir prarastos pajamos arba jų dalis.

Or. en

Pagrindimas

Ekologinės sistemos turi likti I ramstyje, finansuojamame tiesioginėmis išmokomis.

Pakeitimas 65
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, ypatingą dėmesį 
skiriant vandens ir energijos taupymui, 
ekologinėms pakuotėms, atliekų kiekio 
mažinimui, atsparumui kenkėjams, rizikos 
ir pesticidų naudojimo poveikio 
mažinimui, nepalankių klimato reiškinių 
daromos žalos prevencijai ir prie 
besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių 
vaisių bei daržovių veislių naudojimo 
skatinimui;

(b) moksliniai tyrimai ir 
eksperimentinė gamyba, ypatingą dėmesį 
skiriant vandens rinkimui, energijos 
gamybai ir taupymui, ekologinėms 
pakuotėms, atliekų kiekio mažinimui, 
atsparumui kenkėjams, rizikos ir pesticidų 
naudojimo poveikio mažinimui, 
integruotosios kenkėjų kontrolės 
populiarinimui, nepalankių klimato 
reiškinių daromos žalos prevencijai ir prie 
besikeičiančių klimato sąlygų prisitaikiusių 
vaisių bei daržovių veislių naudojimo 
skatinimui;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą, ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas integruotajai kenkėjų kontrolei.

Pakeitimas 66
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) integruota gamyba; (d) agrarinė miškininkystė ir 
integruotos gamybos sistemos;

Or. en

Pagrindimas

Agrarinė miškininkystė yra labai naudinga integruotoje gamybos sistemoje.

Pakeitimas 67
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
atsparumą kenkėjams;

(h) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
atsparumą kenkėjams, populiarinant 
integruotosios kenkėjų kontrolės 
koncepciją;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti augalų apsaugos produktų naudojimą, ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas integruotajai kenkėjų kontrolei.

Pakeitimas 68
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
vaisių bei daržovių sektoriaus produktų 
transportavimo ir saugojimo darnumą ir 
veiksmingumą;

(k) veiksmai, kuriais siekiama didinti 
vaisių bei daržovių sektoriaus produktų 
transportavimo (skatinant trumpas tiekimo 
grandines) ir saugojimo darnumą ir 
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veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 69
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalies a punkto 1 papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) veiksmai, skirti pašarų plotams 
augalų apdulkintojams gerinti;

Or. en

Pagrindimas

Augalų apdulkintojai yra labai svarbūs žemės ūkiui ir šiuo metu jiems kyla grėsmė. 

Pakeitimas 70
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) avilio apibrėžties ir avilių skaičiaus 
apskaičiavimo metodų;

(b) avilio apibrėžties ir bičių avilių, 
prilyginamų sutartiniam ūkiniam 
gyvūnui, skaičiaus apskaičiavimo metodų;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti imamasi veiksmų, siekiant paremti ir kiekybiškai įvertinti bitininkystę.

Pakeitimas 71
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką bei gamybos metodus, aplinkai 
nekenksmingu būdu naudoti ir tvarkyti 
šalutinius produktus bei atliekas, tausiai 
naudoti gamtos išteklius, visų pirma 
saugoti vandenį, dirvožemį ir kitus gamtos 
išteklius; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies e ir f punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais;

(d) kurti, taikyti ir skatinti taikyti 
aplinką tausojančius gamybos metodus, 
gyvūnų gerovės standartus, kenkėjams 
atsparią ir aplinkai naudingą auginimo 
praktiką, įskaitant dobilų ir kitų azotą 
kaupiančių pasėlių integravimą, bei 
gamybos metodus, aplinkai nekenksmingu 
būdu naudoti ir tvarkyti šalutinius 
produktus bei atliekas, sykiu laikantis 
artumo principo, tausiai naudoti gamtos 
išteklius, visų pirma saugoti vandenį, 
dirvožemį ir kitus gamtos išteklius; tie 
tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies e ir f 
punktuose nustatytais konkrečiais tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Azotą kaupiantys pasėliai yra labai naudingi, įskaitant dirbtinio azoto naudojimo mažinimą ir 
dirvožemio struktūros gerinimą.

Pakeitimas 72
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) taikyti krizių prevencijos ir rizikos 
valdymo priemones, kuriomis siekiama 
išvengti krizių vieno ar kelių 39 straipsnio f 
punkte nurodytų sektorių rinkose ir į jas 
reaguoti; tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 
dalies a, b ir c punktuose nustatytais 
konkrečiais tikslais.

(h) taikyti aktyvaus krizių mažinimo ir 
prevencijos strategijas, susietas su rizikos 
valdymu, kuriomis siekiama išvengti krizių 
vieno ar kelių 39 straipsnio f punkte 
nurodytų sektorių rinkose ir į jas reaguoti; 
tie tikslai susiję su 6 straipsnio 1 dalies a, b 
ir c punktuose nustatytais konkrečiais 
tikslais.

Or. en
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Pagrindimas

Rizikos mažinimas ir prevencija ūkininkams gali kainuoti mažiau ir todėl turi būti vertinami 
vienodai kaip ir rizikos valdymas.

Pakeitimas 73
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) apsaugoti dirvožemį, be kita ko, 
didinant dirvožemyje esančios anglies 
kiekį;

i) apsaugoti dirvožemį ir atkurti 
dirvožemio derlingumą ir struktūrą, be 
kita ko, didinant anglies dioksido 
sekvestracijos dirvožemyje pajėgumą;

Or. en

Pagrindimas

Tinkama dirvožemio struktūra lemia geresnį dirvožemio derlingumą, o dėl to sumažėja 
poreikis naudoti dirbtines trąšas.

Pakeitimas 74
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) aplinkos, klimato ir kiti valdymo 
įsipareigojimai;

(a) aplinkos tvarumo, klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
priemonių, įskaitant tinkamą šlapynių ir 
organinių dirvožemių apsaugą, ir kitų 
aplinkai naudingų valdymo 
įsipareigojimų skatinimas;

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu skatinti aplinkos apsaugą ir tinkamai remti priemones šiam tikslui pasiekti.

Pakeitimas 75
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų susidariusios nepalankios 
konkrečios vietovės sąlygos;

(c) dėl tam tikrų privalomų 
reikalavimų, įskaitant direktyvų 
92/43/EBB ir 2009/147/EB įgyvendinimą,
susidariusios nepalankios konkrečios 
vietovės sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pripažinti sunkius įsipareigojimus laikytis Paukščių direktyvos ir Buveinių direktyvos.

Pakeitimas 76
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) rizikos valdymo priemonės; (f) rizikos mažinimo, prevencijos ir 
rizikos valdymo priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Rizikos mažinimas ir prevencija ūkininkams gali kainuoti mažiau ir todėl turi būti vertinami 
vienodai kaip ir rizikos valdymas.
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Pakeitimas 77
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti išmokas, kad paskatintų aplinkos 
požiūriu tvarią praktiką, klimato 
švelninimo ir prisitaikymo prie jo 
priemones ir kitus aplinkai naudingus
valdymo įsipareigojimus.

Or. en

Pagrindimas

Būtina skatinti praktiką, kuri turi finansinį poveikį ūkininkui ją įgyvendinant.

Pakeitimas 78
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali skirti su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

3. Valstybės narės skiria su šia 
intervencinių priemonių rūšimi susijusią 
paramą savo teritorijose, atsižvelgdamos į 
savo specifinius nacionalinius, regioninius 
arba vietos poreikius.

Or. en

Pakeitimas 79
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu
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Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) skiriasi nuo įsipareigojimų, už 
kuriuos išmokos skiriamos pagal 28 
straipsnį.

(d) viršija įsipareigojimus, už kuriuos 
išmokos skiriamos pagal 28 straipsnį, 
tačiau juos papildo ir jais remiasi.

Or. en

Pakeitimas 80
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti paramą kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

6. Valstybės narės kompensuoja dėl 
prisiimtų įsipareigojimų patirtas paramos 
gavėjų išlaidas ir prarastas pajamas. Jei 
būtina, jos taip pat gali apmokėti sandorių 
išlaidas. Tinkamai pagrįstais atvejais 
valstybės narės gali skirti skirti avansą, 
kad paskatintų diegti novatoriškas 
priemones, paramą galima skirti kaip 
fiksuoto dydžio arba vienkartinę išmoką už 
vienetą. Išmokos skiriamos kasmet.

Or. en

Pakeitimas 81
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Kai su šia intervencinių priemonių
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 

9. Kai su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusi parama skiriama už 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities 
įsipareigojimus, įsipareigojimus pereiti prie 
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Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, ir miškų 
aplinkosaugos ir klimato srities 
paslaugoms, valstybės narės nustato 
išmokas už hektarą.

Reglamente (EB) Nr. 834/2007 apibrėžtos 
ekologinio ūkininkavimo praktikos ir 
metodų arba juos išlaikyti, agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimui bei 
atkūrimui ir miškų aplinkosaugos ir 
klimato srities paslaugoms, valstybės narės 
nustato išmokas už hektarą.

Or. en

Pagrindimas

JRC ir kiti tyrimai parodė, kad agrarinė miškininkystė labai naudinga aplinkai ir klimato 
kaitos švelninimui, o jos svarba paminėta 5, 38, 39 ir 41 konstatuojamuosiose dalyse. Tačiau 
pati agrarinė miškininkystė nėra konkrečiai minima nė viename straipsnyje. Formuluotė 
paimta iš 39 konstatuojamosios dalies.

Pakeitimas 82
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
gamtines ar kitokias vietovei būdingas 
kliūtis.

1. Kad padėtų ūkininkams palankių 
sąlygų neturinčiose ir periferinėse 
vietovėse, užtikrintų subalansuotą 
teritorinį vystymąsi ir padėtų siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos, valstybės narės skiria
išmokas už gamtines ar kitokias vietovei 
būdingas kliūtis.

Or. en

Pagrindimas

Išmokos už gamtines kliūtis visų pirma turėtų būti skirtos palankių sąlygų neturinčioms 
vietovėms, kad būtų užtikrintas tolesnis ūkininkavimas šiose vietovėse.

Pakeitimas 83
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Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos tikriesiems
ūkininkams skiriamos už vietoves, 
nustatytas pagal Reglamento (ES) Nr. 
1305/2013 32 straipsnį.

2. Šios išmokos ūkininkams skiriamos 
už vietoves, nustatytas pagal Reglamento 
(ES) Nr. 1305/2013 32 straipsnį, 
atsižvelgiant į įvairių kliūčių, nustatytų 
vadovaujantis biologiniais ir fiziniais 
kriterijais, dydį;

Or. en

Pagrindimas

Išmokų lygis turėtų tiksliai atspindėti nepalankias sąlygas.

Pakeitimas 84
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų.

3. Jei valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustato skirtingo 
lygio kliūtis, jos gali nuspręsti nustatyti 
skirtingą paramos gavėjams skiriamos 
paramos už hektarą sumą; kompensacijos 
dydis yra proporcingas nustatytų kliūčių 
dydžiui. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
atitinkamoje vietovėje esančių gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių paramos 
gavėjų patirtas visas papildomas išlaidas ir 
prarastas pajamas ar dalį jų. Valstybės 
narės užtikrina, kad atitinkami 
apskaičiavimai būtų tinkami, tikslūs ir 
parengti iš anksto pagal sąžiningą, 
teisingą ir patikrinamą skaičiavimo 
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metodą.

Or. en

Pagrindimas

Skirtingi išmokų lygiai arba intervalai turėtų atspindėti nustatytos nepalankios sąlygos arba 
kliūties dydį, o jiems apskaičiuoti naudojama metodika turėtų būti aiški ir skaidri.

Pakeitimas 85
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis, lyginant 
su vietovėmis, kuriose nėra gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių.

4. 3 dalyje nurodytos papildomos 
išlaidos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos atsižvelgiant į gamtines ar 
kitokias vietovei būdingas kliūtis, lyginant 
su vietovėmis, kuriose nėra gamtinių ar 
kitokių vietovei būdingų kliūčių, joms 
apskaičiuoti taikomas skaidrus, tinkamas 
ir patikrinamas metodas.

Or. en

Pagrindimas

Išmokų lygiai turėtų būti apskaičiuojami aiškiai, skaidriai ir patikrinamai.

Pakeitimas 86
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnio 1 
dalyje nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
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planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės skiria išmokas už 
nepalankias konkrečios vietovės sąlygas, 
susidariusias dėl direktyvose 92/43/EEB ir 
2009/147/EB arba 2000/60/EB nustatytų 
reikalavimų vykdymo.

Or. en

Pagrindimas

Išmokos už tas vietoves, kuriose ūkininkai teikia vertingas viešąsias gėrybes, turėtų būti 
privalomos.

Pakeitimas 87
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šios išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

2. Šios išmokos skiriamos 
ūkininkams, miškų valdytojams ir kitiems 
žemės valdytojams už 1 dalyje nurodytas 
nepalankių sąlygų vietoves.

Or. en

Pakeitimas 88
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
gali skirti tik tam, kad kompensuotų dėl 
nepalankių atitinkamoje vietovėje 
susidariusių sąlygų paramos gavėjų patirtas 
visas papildomas išlaidas ir prarastas 

4. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusias išmokas valstybės narės 
skiria tik tam, kad kompensuotų dėl 
nepalankių atitinkamoje vietovėje 
susidariusių sąlygų paramos gavėjų patirtas 
papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.
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pajamas ar dalį jų.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams turėtų būti visiškai kompensuojama už šių svarbių viešųjų gėrybių teikimą.

Pakeitimas 89
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis 
sąlygomis, susidariusiomis dėl
reikalavimų, kuriais viršijami atitinkami
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartai, nustatyti pagal šio reglamento 
šios antraštinės dalies 1 skyriaus 2 skirsnį, 
ir žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo 
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygos;

(a) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
dėl direktyvų 92/43/EEB ir 2009/147/EB 
įgyvendinimo, susijusias su nepalankiomis 
sąlygomis, susidariusiomis laikantis
reikalavimų pagal atitinkamus geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, nustatytus pagal šio 
reglamento šios antraštinės dalies 1 
skyriaus 2 skirsnį, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymo pagal šio reglamento 4 
straipsnio 1 dalies a punktą sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams turėtų būti kompensuota už tai, kad jie laikosi šios direktyvos reikalavimų, o ne 
už tai, kad tuos reikalavimus viršija.

Pakeitimas 90
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias (b) atsižvelgiant į kliūtis, atsiradusias 
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dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis dėl reikalavimų, kuriais 
viršijami atitinkami teisės aktais nustatyti
valdymo reikalavimai, išskyrus  III priede 
nurodytą 2 VR, ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartai, nustatyti
pagal šios antraštinės dalies I skyriaus I 
skyriaus 2 skirsnį, taip pat žemės ūkio 
paskirties žemės išlaikymo pagal šio 
reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punktą 
sąlygos.

dėl Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo, 
susijusias su nepalankiomis sąlygomis, 
susidariusiomis laikantis atitinkamais
teisės aktais nustatytų valdymo 
reikalavimų, kaip nurodyta III priede, ir 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartų, nustatytų pagal šios antraštinės 
dalies I skyriaus I skyriaus 2 skirsnį, taip 
pat žemės ūkio paskirties žemės išlaikymo 
pagal šio reglamento 4 straipsnio 1 dalies a 
punktą sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Ūkininkams turėtų būti kompensuota už tai, kad jie laikosi šios direktyvos reikalavimų, o ne 
už tai, kad tuos reikalavimus viršija.

Pakeitimas 91
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) investicijoms į miško veisimą ir 
negamybinėms investicijoms, susijusioms 
su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais su aplinka ir 
klimatu susijusiais tikslais;

a) investicijoms į agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą, miško 
veisimą ir negamybinėms investicijoms,
susijusioms su 6 straipsnio 1 dalies d, e ir f 
punktuose nurodytais konkrečiais su 
aplinka ir klimatu susijusiais tikslais;

Or. en

Pagrindimas

Agrarinės miškininkystės sistemos yra labai naudingos aplinkai ir didina ūkių atsparumą. 
Agrarinės miškininkystės teritorijų sukūrimas ir išlaikymas nėra „miško įveisimas“, nes žemė 
paprastai IAKS/ŽSIS sistemoje išlieka kaip žemės ūkio paskirties. Atskirų medžių apsauga nuo 
gyvūnų gali būti brangi, o įtraukus į šį straipsnį agrarinę miškininkystę būtų galima gauti 
paramą 100 proc. išlaidų.
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Pakeitimas 92
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo 
priemonėms; be to, reikėtų remti ir 
skatinti rizikos mažinimo strategijas, 
kuriomis didinamas ūkių atsparumas ir 
mažinamas pajamų nestabilumas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti skatinamas rizikos mažinimas ir krizių prevencija ir jie turėtų vertinami taip, kaip 
ir rizikos valdymas.

Pakeitimas 93
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 3 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) finansinius įnašus į priemones, 
kuriomis didinamas ūkių atsparumas, 
įskaitant pasėlių įvairinimo strategijas ir 
agrarinės miškininkystės sistemas, bet 
jomis neapsiribojant;

Or. en

Pagrindimas

Agrarinės miškininkystės sistemos ir pasėlių įvairinimo strategijos gali padidinti ūkių 
atsparumą.
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Pakeitimas 94
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, agrarinės 
miškininkystės, miškininkystės ir kaimo 
verslo sričių žiniomis ir informavimo 
paramą.

Or. en

Pakeitimas 95
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nuspręsti atrankos 
kriterijų netaikyti investicijų 
intervencinėms priemonėms, kurios aiškiai 
skirtos aplinkosaugos reikmėms arba 
kurios susijusios su atkūrimo veikla.

Be to, valstybės narės taiko atrankos 
kriterijus investicijų intervencinėms 
priemonėms, kurios aiškiai skirtos 
aplinkosaugos reikmėms arba kurios 
susijusios su atkūrimo veikla.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visada turi būti taikomi aplinkosaugos atrankos kriterijai.

Pakeitimas 96
Karin Kadenbach
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Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
bazine pajamų parama tvarumui didinti ir 
papildoma pajamų parama, kaip nurodyta 
III antraštinės dalies II skyriaus II skirsnio 
2 ir 3 poskirsniuose;

(a) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
bazine pajamų parama ir papildoma 
pajamų parama, kaip nurodyta III 
antraštinės dalies II skyriaus II skirsnio 2 ir 
3 poskirsniuose, valstybės narės pateikia 
apskaičiavimus, iš kurių matyti šiomis 
išlaidomis sumažinta išmetamųjų teršalų 
kiekio dalis;

Or. en

Pakeitimas 97
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) visų atitinkamų bendrų rezultato 
rodiklių ir, atitinkamais atvejais, BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų rezultato 
rodiklių siektinos reikšmės ir susijusios 
tarpinės reikšmės. Šios siektinos reikšmės 
turi būti pagrindžiamos, remiantis 96 
straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu. Su 
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
pateikto paaiškinimo elementais;

(a) visų bendrų BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų rezultato ir poveikio
rodiklių siektinos reikšmės ir susijusios 
tarpinės reikšmės. Šios siektinos reikšmės 
turi būti pagrindžiamos, remiantis 96 
straipsnyje nurodytu poreikių vertinimu. Su 
6 straipsnio 1 dalies d, e ir f punktuose 
nurodytais konkrečiais tikslais susijusios 
siektinos reikšmės nustatomos remiantis 
šio straipsnio 2 dalies a ir b punktuose 
pateikto paaiškinimo elementais;

Or. en

Pakeitimas 98
Luke Ming Flanagan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies b punkto i papunkčio 1 punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) užtikrina, kad būtų įsteigtas 
funkcijų požiūriu nepriklausomas 
tarpininkavimo ir apeliacinis organas, 
kuris disponuotų reikiamomis 
ekspertinėmis žiniomis ir atstovautų 
suinteresuotosioms šalims, siekiant 
užtikrinti teisinį tikrumą paramos 
gavėjams:

Or. en

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti teisingumą ir skaidrumą paramos gavėjams.

Pakeitimas 99
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, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).



PE632.816v01-00 52/53 AM\1173369LT.docx

LT

Or. en

Pagrindimas

Tai ne paskata, dėl to administracinė našta tik padidėja.

Pakeitimas 100
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.

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

Pagrindimas

Išbraukus 123 straipsnį šio straipsnio nebereikia.
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