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TRUMPAS PAGRINDIMAS

CONT komitetas pritaria Komisijos tikslui atsisakyti BŽŪP reikalavimų laikymusi 
grindžiamo modelio ir pereiti prie rezultatyvumu grindžiamo modelio. Tačiau, kaip Europos 
Audito Rūmai nurodė savo nuomonėje Nr. 7/2018, pasiūlyme nėra visų būtinų efektyvios 
veiklos rezultatų plano elementų. „Kadangi nėra aiškių, konkrečių ir kiekybiškai įvertinamų 
ES tikslų, kyla neaiškumų, kaip Komisija galėtų vertinti valstybių narių strateginius BŽŪP 
planus. Tai taip pat reiškia, kad negalima įvertinti ES tikslų įgyvendinimo“ (Audito Rūmų 
nuomonė Nr. 7/2018, 8 dalis). 

Taip pat tenka apgailestauti, kad pasiūlytoje sistemoje teikiamos palyginti menkos paskatos 
siekti veiklos rezultatų. Tikslai galėtų būti nepasiekti dideliu mastu, darant nedidelį poveikį 
ES finansavimui. Sėkmingos veiklos rezultatas geriausiu atveju galėtų suteikti nedidelį priedą 
už veiklos rezultatus.

Audito Rūmų nuomone, reikėtų nustatyti šiuos elementus: 

– aiškius, konkrečius ir kiekybinius ES tikslus, kurių įgyvendinimą galima įvertinti; 
– priemones, aiškiai susietas su tikslais; 
– visiškai parengtą išdirbio, rezultatų ir poveikio rodiklių rinkinį; 
– reikalavimus valstybėms narėms kaupti patikimus ir palyginamus statistinius duomenis 

apie disponuojamąsias ūkių pajamas; 
– skaidrius BŽŪP strateginių planų turinio ir kokybės vertinimo kriterijus; 
– veiklos rezultatais grindžiamus mokėjimus valstybėms narėms.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį ir prireikus 
įtraukiama naujų rodiklių.

2. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies 
keičiamas I priedas – bendrieji produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliai patikslinami 
atsižvelgiant į jų taikymo patirtį, Europos 
Audito Rūmų (EAR) savo nuomonės Nr. 
7/2018 I priede pateiktus komentarus, ir 
prireikus įtraukiama naujų rodiklių.
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Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodė EAR, Komisijos pasiūlyme nėra būtinų efektyvios veiklos rezultatų plano 
elementų, visų pirma - nuoseklaus išdirbio, rezultatų ir poveikio rodiklių rinkinio.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

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.

Or. en

Pagrindimas

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl tiesioginių išmokų ribojimo 
ir perskirstymo, tačiau baiminasi, kad galimybė atskaityti darbo užmokesčio sąnaudas, 
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įskaitant neapmokamos darbo jėgos išlaidas, iš tiesioginių išmokų sumos, kurią svarstoma 
apriboti, apribotų priemonės poveikį.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. valstybės narės kaupia patikimus 
ir palyginamus statistinius duomenis apie 
disponuojamąsias ūkių pajamas ir 
atsižvelgia į pajamų ne žemės ūkio srityje 
šaltinius.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodė Europos Audito Rūmai, ūkininkų pajamų skelbiamų duomenų nepakanka 
teiginiui, kad žemės ūkio namų ūkiams, kaip visumai, reikia didelės paramos, kad būtų 
užtikrintas tinkamas pragyvenimo lygis“.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vykdydamos savo pareigas siekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto 
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius 
ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai kaimo vietovėse“ ir tam 
pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau 
kaip 2 % tiesioginėms išmokoms skirtų 
savo asignavimų, valstybės narės 
papildomą pajamų paramą gali skirti pirmą 
kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems 
ūkininkams, turintiems teisę į 17 
straipsnyje nurodytos bazinės pajamų 
paramos išmoką.

2. Vykdydamos savo pareigas siekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto 
konkretaus tikslo „pritraukti jaunuosius 
ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas 
verslo plėtrai kaimo vietovėse“ ir tam 
pagal 86 straipsnio 4 dalį skirti ne mažiau 
kaip 2 % tiesioginėms išmokoms skirtų 
savo asignavimų, valstybės narės 
papildomą pajamų paramą skiria pirmą 
kartą įsisteigusiems naujiems jauniesiems 
ūkininkams, turintiems teisę į 
17 straipsnyje nurodytos bazinės pajamų 
paramos išmoką.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nurodė Audito Rūmai, valstybė narė neturi galimybės padaryti išvados, kad papildomos 
pastangos skatinti kartų kaitą yra nereikalingos.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) PVM mokėjimas

Or. en

Pagrindimas

Nors susigrąžinamas PVM pagal Komisijos pasiūlymą dėl BNR būtų taikomas kitoms 
politikos sritims, jis prieštarautų tiesioginiam valdymui pagal Finansinio reglamento 186 
straipsnį.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 5 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Veiksmai neatrenkami, kad jiems 
būtų teikiama parama, jeigu iki paraiškos 
skirti finansavimą pagal BŽŪP strateginį 
planą pateikimo vadovaujančiajai 
institucijai jie buvo fiziškai baigti arba 
visiškai įgyvendinti, neatsižvelgiant į tai, ar 
atlikti visi su jais susiję mokėjimai.

5. Veiksmai neatrenkami, kad jiems 
būtų teikiama parama, jeigu jie buvo 
pradėti iki paraiškos pateikimo skirti 
finansavimą pagal BŽŪP strateginį planą 
pateikimo vadovaujančiajai institucijai, 
neatsižvelgiant į tai, ar atlikti visi su jais 
susiję mokėjimai.

Or. en

Pagrindimas

Priešingai nei dabartiniu laikotarpiu, pasiūlymu būtų sudarytos sąlygos finansuoti projektus, 
pradėtus iki paraiškos pateikimo dienos. Dėl to padidėtų savaimingumo rizika.

Pakeitimas 8

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) 100 % tiesioginės paramos 
išmokos už plotus, kuriuos ūkininkai 
faktiškai taiko siekiant sušvelninti klimato 
kaitą;

Or. en

Pagrindimas

Užuot naudojus 40 % koeficientą visoms tiesioginėms išmokoms, Audito Rūmai mano, kad, 
siekiant įvertinti indėlį, realistiškesnis ir patikimesnis būdas būtų prisidėti prie to, kad šis 
koeficientas būtų taikomas tik tiesioginei paramai už plotą, kuriame ūkininkai faktiškai taiko 
praktiką švelninti klimato kaitą (pvz., apsaugoti šlapžemę ir durpynus).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies a punktas
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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 atitinkamų bendrų rezultato 
pradinių verčių ir 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;

Or. en

Pagrindimas

Kad Komisija galėtų įvertinti tikslų užmojį, valstybės narės turėtų pateikti pradinės padėties 
įrodymus. Tvirtindama BŽŪP strateginius planus, Komisija įvertins šiuos tikslus ir jų 
pagrįstumą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Kaip nurodė EAR, Komisijos pasiūlyme nėra būtinų efektyvios veiklos rezultatų plano 
elementų, visų pirma - nuoseklaus išdirbio, rezultatų ir poveikio rodiklių rinkinio.
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