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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES įsipareigojimas laikytis politikos suderinamumo vystymosi labui yra kodifikuotas 
Lisabonos sutarties 208 straipsnyje, kuriame ES įsipareigoja atsižvelgti į vystymosi tikslus 
visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims, ir išvengti 
prieštaravimų tarp politikos krypčių. Aprūpinimo maistu užtikrinimas ir darnus žemės ūkis 
yra prioritetinės ES vystomojo bendradarbiavimo sritys. Atitinkamoje ES politikos 
programoje1 (2010) pažymima politikos suderinamumo vystymosi labui (PSVL) reikšmė 
siekiant užtikrinti pasaulinį aprūpinimą maistu ir išskiriama ES bendros žemės ūkio politikos 
(BŽŪP) svarba šioje srityje.  Nors bėgant metams BŽŪP nesuderinamumas su vystymosi 
tikslais sumažėjo, ypač dėl to, kad PPO susitarimu dėl žemės ūkio ES įpareigota sumažinti 
prekybą iškreipiančią valstybės paramą žemės ūkiui ir laipsniškai panaikinti eksporto 
subsidijas, nenuoseklumo problemos išlieka: 

 subsidijos žemės ūkio produktų gamybai ES, dėl kurių padidėja tam tikrų prekių eksportas 
arba importas į besivystančias šalis arba iš jų (pvz., savanoriška susietoji parama 
produktams, kurie laikomi svarbiais besivystančioms šalims);

 rinkos rėmimo priemonės, skatinančios tam tikrų prekių eksportą į besivystančias šalis 
(pvz., parama sandėliavimui už nugriebto pieno miltelius ES, kurie dėl produkcijos 
pertekliaus eksportuojami į besivystančias šalis labai mažomis kainomis);

 neigiamas poveikis klimatui arba daug išteklių reikalaujanti žemės ūkio gamyba (pvz., ES 
gyvulininkystės sektoriaus išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis didina 
klimato kaitą ir mažina derlių tropiniuose ir subtropiniuose regionuose). 

Šiame reglamente apibrėžiami BŽŪP tikslai ir priemonės ir siūlomas naujas „įgyvendinimo 
modelis“, pagal kurį ES valstybėms narėms suteikiama didesnė atsakomybė formuojant 
BŽŪP. Be papildomų mažesnio užmojo tikslų esama nedaug kitų esminių pakeitimų, nes 
valstybės narės turėtų nustatyti savo konkrečius tikslus. Nuomonės referentė apgailestauja, 
kad pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo BŽŪP pasiūlymo neatitinka Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m., kurioje raginama iš esmės pereiti prie tvarių maisto 
gamybos sistemų, iki 2030 m. pereinant nuo daug išteklių naudojančio ūkininkavimo prie 
agroekologijos praktikos.

Pasiūlymo analizė parodė, jog kadangi Komisija siūlo BŽŪP turinio arba „įprastos veiklos“ 
tęstinumą, po 2021 m. ši politika ir toliau darys neigiamą poveikį vystymuisi: 

 kartu su Komisijos pasiūlymu pateikiamas poveikio vertinimas, kuriame pateikiamas 
trumpas skyrius dėl politikos suderinamumo vystymosi labui ir kuris nuomonės referentės 
neįtikina, kad laikomasi SESV nustatyto įpareigojimo: kalbant apie prekybą, teigiama, kad 
„šiuo metu daugiau kaip 90 % tiesioginės paramos neiškreipia prekybos“, ir taip 
netiesiogiai pripažįstama, kad šiek tiek mažiau nei 10 % tiesioginės paramos vis dar 
iškreipia prekybą; 

1 Europos Komisija, Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui: ES pagalbos besivystančioms 
šalims sprendžiant aprūpinimo maistu problemas politikos programa COM(2010) 127 final. Briuselis, EK, 
2010 m. kovo 31 d.
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 dalis dėl išskirtinių rinkos rėmimo priemonių naudojimo yra labai trumpa ir joje 
neanalizuojamas poveikis vystymuisi. Neužsimenama apie galimą neigiamą BŽŪP poveikį 
vystymuisi, nors žemės ūkyje išmetama 11 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.

Kadangi reglamento projektas neatskleidžia, kaip ES ir jos valstybės narės užtikrins politikos 
suderinamumą vystymosi labui ir kaip ji stebės BŽŪP poveikį vystymuisi, nuomonės 
referentė siūlo reglamentą iš dalies pakeisti taip:

 užtikrinti didesnį politikos suderinamumą vystymosi labui nustatant politikos 
suderinamumą vystymosi labui kaip konkretų tikslą ir įtraukiant „vystymosi skyrių“;

 stebėti BŽŪP poveikį vystymuisi išplečiant stebėsenos sistemą ir nustatant skundų 
nagrinėjimo mechanizmą; 

 nustatant tam tikras apsaugos priemones, skirtas užtikrinti, kad subsidijos, įskaitant 
susietąją pajamų paramą, nedarytų žalos;

 nustatyti būtiniausius aplinkosaugos standartus, kurių turi laikytis tiesioginių išmokų 
gavėjai;   

 išplėsti paramą ankštiniams augalams siekiant sumažinti sojos importą pašarams;

 riboti neigiamą poveikį aplinkai ir klimatui; geriau stebėti kovos su klimato kaita veiksmų 
išlaidas.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį ir 
43 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 straipsnį, 
43 straipsnio 2 dalį ir 208 straipsnį,

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis



AD\1176613LT.docx 5/57 PE629.646v02-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 
uždaviniai, tikslai ir kryptys po 2020 m. 
Šie tikslai apima, inter alia, poreikį kurti 
labiau į rezultatus orientuotą BŽŪP, didinti 
modernizavimą ir tvarumą, įskaitant žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo vietovių 
ekonominį, socialinį, aplinkos bei klimato 
tvarumą, ir padėti mažinti su Sąjungos 
teisės aktais susijusią paramos gavėjų 
administracinę naštą;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyti ateities 
bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir 
aprūpinimo maistu uždaviniai, tikslai ir 
kryptys po 2020 m. Šie tikslai apima, inter 
alia, poreikį kurti labiau į rezultatus 
orientuotą BŽŪP, gaminti sveiką maistą, 
didinti modernizavimą ir tvarumą, įskaitant 
žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo 
vietovių ekonominį, socialinį, aplinkos bei 
klimato tvarumą, mažinti teritorijų 
vystymosi skirtumus ir padėti mažinti su 
Sąjungos teisės aktais susijusią paramos 
gavėjų administracinę naštą. Komunikate 
taip pat pabrėžiamas pasaulinis BŽŪP 
poveikis ir nurodoma, kad Sąjunga yra 
įsipareigojusi stiprinti politikos 
suderinamumą darnaus vystymosi labui;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) siekiant spręsti pasaulinio BŽŪP 
poveikio ir pasekmių klausimus, Komisija 
turėtų užtikrinti nuoseklumą su kitomis 
Sąjungos išorės politikos kryptimis ir 
priemonėmis, visų pirma vystomojo 
bendradarbiavimo ir prekybos srityje, ir tų 
politikos krypčių ir priemonių tęstinumą. 
Vykdant Sąjungos įsipareigojimą 
užtikrinti politikos suderinamumą 
vystymosi labui būtina formuojant žemės 
ūkio politiką atsižvelgti į vystymosi tikslus 
ir principus tam, kad, visų pirma, būtų 
užtikrinama atitiktis darnaus vystymosi 
tikslams ir Paryžiaus susitarimui;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) kadangi vykdant BŽŪP reikia 
geriau reaguoti į iššūkius, pvz., vis didesnę 
žemės ūkio paskirties žemės 
koncentraciją, 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 siekia nustatytų tikslų ir vykdo 
uždavinius. Padidinus subsidiarumą taip 
pat galima geriau atsižvelgti į vietos 
sąlygas ir poreikius, derinant paramą taip, 
kad jos įnašas siekiant Sąjungos tikslų, 
įskaitant Darnaus vystymosi darbotvarkės 
iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimo 
tikslus, būtų kuo didesnis. Tai įvykdyti bus 
galima tik tuomet, jei tikslai bus plataus 
užmojo, o stebėsenos sistema užtikrins, 
kad BŽŪP prisidėtų prie aplinkos ir 
biologinės įvairovės apsaugos, gyvūnų 
gerovės ir socialinio teisingumo Sąjungos 
ir pasaulio lygmenimis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) EŽŪFKP ir programos „Europos 
horizontas“ sąveika turėtų suteikti 

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

EŽŪFKP postūmį kuo geriau naudotis 
mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultatais, 
ypač gautais įgyvendinant projektus, 
finansuojamus pagal programą „Europos 
horizontas“, ir per Europos inovacijų 
partnerystę žemės ūkio našumo ir tvarumo 
srityje, kad būtų diegiamos į DVT 
orientuotos inovacijos žemės ūkio 
sektoriuje ir kaimo vietovėse. Atsižvelgiant 
į tai, be 2-ojo tikslo (panaikinti badą) itin 
svarbus yra 5-as tikslas (lyčių lygybė), 12-
as tikslas (atsakinga vartojimas ir 
gamyba), 13-as tikslas (veiksmai klimato 
kaitos srityje) ir 15-as tikslas (gyvybė 
žemėje). Kai tinkama, vykdant Sąjungos 
vystomąjį bendradarbiavimą su 
besivystančiomis šalimis turėtų būti 
dalijamasi mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatais, siekiant skatinti darnų 
vystymąsi;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. 
Palaikant įvairių darnaus vystymosi 
aspektų pusiausvyrą, remiantis poveikio 
vertinimu, nustatant šiuos konkrečius 
tikslus turėtų būti suformuluoti 
konkretesni prioritetai pagal bendruosius 
BŽŪP tikslus ir atsižvelgiant į susijusius, 
ypač klimato, energijos ir aplinkos 

(11) siekiant tinkamai pagrįsti Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
39 straipsnyje nustatytus BŽŪP tikslus ir 
užtikrinti, kad Sąjunga tinkamai spręstų 
savo pastarojo meto uždavinius, reikėtų 
nustatyti bendruosius tikslus, atitinkančius 
komunikate „Maisto ir ūkininkavimo 
ateitis“ pateiktas gaires. Papildomai reikėtų 
Sąjungos lygmeniu nustatyti konkrečius 
tikslus, kuriais valstybės narės vadovautųsi 
savo BŽŪP strateginiuose planuose. Pagal 
šiuos konkrečius tikslus turėtų būti 
siekiama įgyvendinti įvairias darnaus 
vystymosi dimensijas, sykiu bendruosius 
BŽŪP tikslus paverčiant konkretesniais 
prioritetais ir atsižvelgiant į atitinkamus 
Sąjungos teisės aktus, ypač klimato, 
energijos ir aplinkos apsaugos srityse;
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apsaugos sričių Sąjungos teisės aktus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) atsižvelgiant į Sąjungos, kaip 
pagrindinės eksportuotojos ir 
importuotojos, vaidmenį, BŽŪP vaidmuo 
svarbus tiek vidaus, tiek tarptautinėms 
žemės ūkio rinkoms ir veikia smulkiųjų 
ūkininkų pragyvenimo šaltinius ir kaimo 
bendruomenių bei ekosistemų atsparumą;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) pagal komunikatą „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ vykdant BŽŪP 
turėtų būti atsižvelgiama į Europos 
Sąjungos sutarties (ES sutartis) 3 ir 21 
straipsnius ir SESV 208 straipsnį. 
Užtikrinant politikos suderinamumą 
vystymosi labui reikia laikytis principo 
„nepakenk“ ir vengti daryti neigiamą 
išorinį poveikį (pvz., naikinant miškus ar 
vykdant žalingą dempingą), laikytis 
Europos konsensuso dėl vystymosi ir jame 
numatyto įsipareigojimo siekti Darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
nustatytų tikslų, taip pat Deklaracijoje dėl 
teisės į vystymąsi apibrėžtos teisės į 
vystymąsi1a;
__________________
1a Priimta 1986 m. gruodžio 4 d. JT 
generalinės asamblėjos rezoliucijoje 
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41/128.

Pakeitimas 9

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 gaminamas 
sveikesnis maistas, visų pirma palaipsniui 
įgyvendinant ūkininkavimą be pesticidų, 
mažinamas skurdas, remiamas Sąjungos 
žemės ūkio, miškininkystės ir aprūpinimo 
maistu sistemų daugiafunkciškumas, 
investuojant į technologinę plėtrą, 
skaitmeninimą ir agroekologinę praktiką, 
taip pat didinant galimybes gauti 
objektyvių, patikimų, aktualių ir naujų 
žinių, taip pat sukuriant galimybes 
ūkininkams tarpusavyje keistis 
informacija siekiant naudos kaimo 
bendruomenėms ir žemės ūkio sektoriui 
pasaulio mastu. Į BŽŪP visų pirma turėtų 
būti įtrauktas lyčių aspektas ir moterų 
įgalinimo nuostatos, o valstybės narės 
turėtų parengti strateginio plano 
paprogrames dėl pagalbos moterims 
ūkininkėms naudotis finansinėmis 
priemonėmis ir atnaujinti savo žinias ir 
įgūdžius;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nors pagal BŽŪP įgyvendinimo 
modelį Sąjunga turėtų nustatyti Sąjungos 
tikslus ir apibrėžti intervencinių priemonių 
rūšis, taip pat nustatyti pagrindinius 
Sąjungos reikalavimus, taikytinus 

(13) nors pagal BŽŪP įgyvendinimo 
modelį Sąjunga turėtų nustatyti Sąjungos 
tikslus ir apibrėžti intervencinių priemonių 
rūšis, taip pat nustatyti pagrindinius 
Sąjungos reikalavimus, taikytinus 
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valstybėms narėms, valstybės narės turėtų 
būti įgaliotos pagal šį Sąjungos nustatytą 
pagrindą parengti paramos nuostatas, 
taikomas paramos gavėjams. Imdamosi 
veiksmų šiomis aplinkybėmis, valstybės 
narės turėtų laikytis Pagrindinių teisių 
chartijos ir bendrųjų Sąjungos teisės 
principų ir užtikrinti, kad Sąjungos 
paramos teikimo gavėjams teisinė sistema 
būtų pagrįsta jų BŽŪP strateginiais planais 
ir atitiktų šiame reglamente ir 
[Horizontaliajame reglamente] nustatytus 
principus ir reikalavimus;

valstybėms narėms, valstybės narės turėtų 
būti įgaliotos pagal šį Sąjungos nustatytą 
pagrindą parengti paramos nuostatas, 
taikomas paramos gavėjams. Imdamosi 
veiksmų šiomis aplinkybėmis, valstybės 
narės turėtų laikytis Pagrindinių teisių 
chartijos ir bendrųjų Sąjungos teisės 
principų, Sąjungos įsipareigojimo taikant 
BŽŪP paramos priemones ir vykdant 
Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m. užtikrinti politikos 
suderinamumą vystymosi labui ir 
užtikrinti, kad Sąjungos paramos teikimo 
gavėjams teisinė sistema būtų pagrįsta jų 
BŽŪP strateginiais planais ir atitiktų šiame 
reglamente ir [Horizontaliajame 
reglamente] nustatytus principus ir 
reikalavimus;

Pakeitimas 11

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 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. Be to, Sąjungos investavimo 
strategijomis turėtų būti skatinamos 
atsakingos investicijos į darnų 
ūkininkavimą, ypatingą dėmesį skiriant 
perdirbimui ir vertės kūrimui;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) esant didesnei BŽŪP orientacijai į 
rinką, kaip išdėstyta komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos poveikio, 
klimato kaitos ir susijusių dažnesnių 
ekstremalių orų reiškinių bei sunkesnių jų 
padarinių, taip pat dėl sanitarinių ir 
fitosanitarinių krizių gali kilti kainų 
nepastovumo rizika ir didėti neigiama įtaka 
pajamoms. Taigi, nors ūkininkai galiausiai 
yra atsakingi už savo pačių parengtas ūkių 
strategijas, reikėtų nustatyti patikimą planą, 
kaip bus užtikrintas tinkamas rizikos 
valdymas. Šiuo tikslu valstybės narės ir 
ūkininkai gali turėti galimybę remtis 
Sąjungos lygmeniu sukurta rizikos 
valdymo platforma, skirta pajėgumams 
stiprinti, kad ūkininkai turėtų pakankamai 
finansinių priemonių investicijoms ir 
galimybių gauti apyvartinio kapitalo, 
naudotis mokymu, žinių perdavimu ir 
konsultacijomis;

(15) esant didesnei BŽŪP orientacijai į 
Europos rinką, kaip išdėstyta komunikate 
„Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, dėl rinkos 
poveikio, klimato kaitos ir susijusių 
dažnesnių ekstremalių orų reiškinių bei 
sunkesnių jų padarinių, taip pat dėl 
sanitarinių ir fitosanitarinių krizių gali kilti 
kainų nepastovumo rizika ir didėti 
neigiama įtaka pajamoms. Taigi, nors 
ūkininkai galiausiai yra atsakingi už savo 
pačių parengtas ūkių strategijas, reikėtų 
nustatyti patikimą rinkos reguliavimo 
planą ir užtikrinti tinkamą rizikos 
sveikatai ir klimatui valdymą, sykiu 
vengiant pavojų ir problemų, su kuriomis 
susiduriama taikant kitus pasaulyje 
nustatytus modelius. Šiuo tikslu valstybės 
narės ir ūkininkai gali turėti galimybę 
remtis Sąjungos lygmeniu sukurta rizikos 
valdymo platforma, skirta pajėgumams 
stiprinti, kad ūkininkai turėtų pakankamai 
finansinių priemonių investicijoms ir 
galimybių gauti apyvartinio kapitalo, 
naudotis mokymu, žinių perdavimu ir 
konsultacijomis;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir 
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl 
BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių 
tikslų užmojį. Pagal jos įgyvendinimo 
modelį tie veiksmai, kurių imamasi 
siekiant įveikti aplinkos būklės blogėjimo 
ir klimato kaitos problemas, turėtų būti 
orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų;

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio 
ir miškininkystės ateities prioritetas yra 
stiprinti aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmus ir padėti pasiekti su aplinka ir 
klimatu susijusius Sąjungos tikslus. Todėl 
BŽŪP struktūra turėtų atitikti didesnį šių 
tikslų užmojį ir ją reikėtų paspartinti, kad 
būtų pasiekti šie tikslai, o kovojant su 
klimato kaita ūkininkavimas turėtų tapti 
tvirtu atramos tašku. Pagal jos 
įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių 
imamasi siekiant įveikti aplinkos būklės 
blogėjimo ir klimato kaitos problemas, 
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turėtų būti orientuoti į rezultatus, ir SESV 
11 straipsnis turėtų būti šiuo tikslu 
laikomas įpareigojimu pasiekti rezultatų; 
kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas, be kita ko, 
turint mintyje trečiosiose šalyse augantį 
gyventojui skaičių, ir skatinant kartų kaitą 
pagal kaimo vietovėse įgyvendinamą 
Komisijos darbo vietų kūrimo ir 
ekonomikos augimo strategiją, skatinant 
socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir pažangiųjų 
kaimų plėtrą visoje Europoje. Kaip 
pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

kadangi daugelyje Sąjungos kaimo 
vietovių yra struktūrinių problemų, tokių 
kaip patrauklių užimtumo galimybių stoka, 
įgūdžių trūkumai, nepakankamas 
investavimas į ryšius, infrastruktūrą ir 
pagrindines paslaugas, taip pat jaunimo 
išvykimo problema, būtina iš esmės 
stiprinti tų vietovių socialinę ir ekonominę 
struktūrą, remiantis Korko 2.0. deklaracija, 
visų pirma kuriant darbo vietas ir skatinant 
kartų kaitą pagal kaimo vietovėse 
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įgyvendinamą Komisijos darbo vietų 
kūrimo ir ekonomikos augimo strategiją, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
pažangiųjų kaimų plėtrą visoje Europoje. 
Kaip pažymima komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“, gerų ekonomikos 
augimo ir darbo perspektyvų kaimo 
vietovėse gali teikti naujos kaimo vertės 
grandinės, tokios kaip atsinaujinančiųjų 
išteklių energetika, kuriama bioekonomika, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
ir naudojimasis „InvestEU“ garantija gali 
būti ypač svarbūs užtikrinant galimybes 
gauti finansavimą ir didinant ūkių ir 
įmonių augimo pajėgumus. Kaimo 
vietovėse yra užimtumo galimybių teisėtai 
šalyje esantiems trečiųjų šalių piliečiams; 
tai paskatintų jų socialinę ir ekonominę 
integraciją, visų pirma pagal bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas aprūpinimas maistu, kuris 
turėtų būti suprantamas taip: visada turi 
pakakti maisto produktų ir jie turi būti 
saugūs ir maistingi.  Be to, reikėtų padėti 
Sąjungos žemės ūkiui geriau reaguoti į 
naujus su maistu ir sveikata susijusius 
visuomenės poreikius, be kita ko, dėl 
tvarios žemės ūkio produktų gamybos, 
sveikesnės mitybos, maisto atliekų ir 
gyvūnų gerovės. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių;

(17) pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
užtikrinamas Sąjungos aprūpinimas 
maistu, kuris turėtų būti suprantamas taip: 
visada turi pakakti maisto produktų ir jie 
turi būti saugūs ir maistingi, taip pat turi 
būti didinama augalinių baltymų gamyba 
Sąjungoje. Be to, reikėtų padėti Sąjungos 
žemės ūkiui geriau reaguoti į naujus su 
maistu ir sveikata susijusius visuomenės 
poreikius, be kita ko, susijusius su tvaria 
žemės ūkio produktų gamyba, sveikesne 
mityba, maisto atliekų mažinimu ir didesne 
gyvūnų gerove. BŽŪP turėtų būti toliau 
skatinama išskirtinių ir vertingų savybių 
turinčių produktų gamyba, kartu padedant 
ūkininkams aktyviai derinti savo 
produkciją prie rinkos tendencijų ir 
vartotojų poreikių, be kita ko, sudarant 
galimybių naudotis žeme priimtinomis 
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kainomis, padedant jauniems ūkininkams 
įsitvirtinti versle ir propaguojant trumpas 
tiekimo grandines ir vietos produktų 
pirkimą. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad ūkininkams būtų teikiama finansinė 
parama ir kad ją naudodami jie galėtų 
įgyti naujų įgūdžių, kurių reikia norint 
pritaikyti savo produkciją prie kintančių 
vartotojų poreikių, ir kad būtų apsaugoti 
kaimo bendruomenių pragyvenimo 
šaltiniai visame pasaulyje. Nedarant 
poveikio BŽŪP kaip Sąjungos vidaus 
politikos pobūdžiui, reikėtų atsižvelgti į 
faktinę BŽŪP integraciją į pasaulio 
ekonomiką, turint mintyje Sąjungai ir jos 
pasauliniams partneriams dėl to 
atsirandančias galimybes ir atsakomybę. 
Besivystančių šalių atžvilgiu Sąjunga ir 
jos valstybės narės turėtų vadovautis 
politikos suderinamumu vystymosi labui;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) dar kartą patvirtindama savo 
įsipareigojimą siekti darnaus vystymosi 
tikslų (DVT) pagal Darbotvarkę iki 
2030 m. ir Paryžiaus susitarimą, Sąjunga 
ir valstybės narės, atsižvelgdamos į 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. ir Paryžiaus susitarimo pokyčius 
skatinantį pobūdį, turėtų pereiti prie 
naujos Europos maisto ir žemės ūkio 
sistemos, paremtos Tarptautinio 
vystymuisi skirto žemės ūkio žinių, mokslo 
ir technologijų vertinimo išvadomis ir JT 
specialiojo pranešėjo teisės į maistą 
klausimais rekomendacijomis. Todėl 
reikėtų skatinti diversifikuotą ir tvarų 
žemės ūkį ir atsparią žemės ūkio praktiką, 
kuri padėtų apsaugoti ir stiprinti gamtos 
išteklius, stiprinti ekosistemas ir jų 
gebėjimą prisitaikyti prie klimato kaitos ir 
ją sušvelninti. Todėl priemonės, kurių 
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imamasi pagal šį reglamentą, neturėtų 
kelti pavojaus besivystančių šalių, ypač 
mažiausiai išsivysčiusių šalių (MIŠ), 
maisto gamybos ir perdirbimo 
pajėgumams ir ilgalaikiam aprūpinimui 
maistu;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Sąjunga turėtų padėti užtikrinti 
pasaulinį aprūpinimą maistu, kuo labiau 
sumažindama besivystančių šalių 
priklausomybę nuo maisto produktų 
importo, didindama jų atsparumą išorės 
sukrėtimams, pavyzdžiui, susijusiems su 
žemės ūkio prekių kainų svyravimais ar 
gaivalinėmis nelaimėmis. Šiuo tikslu 
naujoji BŽŪP turėtų padėti išnaudoti 
besivystančių šalių smulkiųjų ūkininkų ir 
mažų žemės ūkio įmonių potencialą, 
siekiant didinti ir įvairinti jų maisto 
gamybą, kad būtų galima reaguoti į 
vidaus ir regioninių rinkų poreikius;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) siekiant įgyvendinti Jungtinių 
Tautų darnaus vystymosi tikslus, visų 
pirma 1-ą tikslą (panaikinti skurdą) ir 2-ą 
tikslą (panaikinti badą), ir užtikrinti 
politikos suderinamumą vystymosi labui 
remiantis SESV 208 straipsniu ir laikantis 
Europos konsensuso dėl vystymosi 
reikalavimų, pagal BŽŪP turėtų būti 
remiami tvarūs šeimos ūkiai 
besivystančiose šalyse, kad būtų 
užtikrintas aprūpinimas maistu vietoje ir 
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kaimo gyventojai liktų gyventi tose 
vietovėse. Todėl žemės ūkio produktai iš 
ES neturėtų būti eksportuojami 
mažesnėmis nei gamybos sąnaudos 
kainomis;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – 
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Paramos 
sąlygų sistema siekiama padėti vystyti 
tvarų žemės ūkį, didinant paramos gavėjų 
informuotumą apie tai, kad reikia laikytis 
tų pagrindinių standartų. Taip pat siekiama, 
kad BŽŪP labiau atitiktų visuomenės 
lūkesčius, sistemingiau derinant šią politiką 
su aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 

(21) remiantis ankstesne kompleksinės 
paramos sistema, įgyvendinama iki 
2020 m., pagal naująją paramos sąlygų 
sistemą visos BŽŪP paramos gavimas 
susiejamas su jos gavėjų prievole laikytis 
pagrindinių su aplinka, klimato kaita, 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata, 
augalų sveikata ir gyvūnų gerove susijusių 
standartų. Šie pagrindiniai standartai apima 
supaprastintą teisės aktų nustatytų valdymo 
reikalavimų (toliau – VR) ir žemės geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – 
GAAB) standartų sąrašą. Pagal šiuos 
pagrindinius standartus turėtų būti labiau 
atsižvelgiama į aplinkos ir klimato sričių 
uždavinius ir į naująją BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūrą, taip įgyvendinant 
didesnius aplinkos ir klimato sričių 
užmojus, apie kuriuos Komisija paskelbė 
savo komunikatuose dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities ir dėl daugiametės 
finansinės programos (DFP). Rengiant, 
įgyvendinant ir vertinant pirmiau minėtus 
reikalavimus ir standartus reikėtų 
atsižvelgti į politikos suderinamumą 
vystymosi labui. Paramos sąlygų sistema 
siekiama padėti vystyti tvarų žemės ūkį, 
didinant paramos gavėjų informuotumą 
apie tai, kad reikia laikytis tų pagrindinių 
standartų. Taip pat siekiama, kad BŽŪP 
labiau atitiktų visuomenės lūkesčius, 
sistemingiau derinant šią politiką su 
aplinkos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
sveikatos, augalų sveikatos ir gyvūnų 
gerovės tikslų siekimu. Paramos sąlygų 
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aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

sistema turėtų būti svarbi BŽŪP aplinkos 
apsaugos struktūros dalis, kaip atskaitos 
taškas, kuriuo būtų remiamasi siekiant 
įvykdyti didesnio užmojo įsipareigojimus 
aplinkos ir klimato srityse, ir turėtų būti 
visapusiškai taikoma visoje Sąjungoje. 
Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tiems 
ūkininkams, kurie nesilaiko reikalavimų, 
būtų taikomos proporcingos, veiksmingos 
ir atgrasomos nuobaudos pagal 
[Horizontalųjį reglamentą];

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 

(24) valstybės narės turėtų numatyti 
teikti ūkių konsultavimo paslaugas, 
kuriomis siekiama gerinti darnų žemės 
ūkio valdų ir kaimo verslo valdymą ir 
bendrus jų veiklos rezultatus, įskaitant 
ekonominius, aplinkos bei socialinius 
aspektus, ir nustatyti, ką būtina patobulinti 
dėl visų BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatytų priemonių, taikomų ūkio 
lygmeniu. Šiomis ūkių konsultavimo 
paslaugomis reikėtų padėti ūkininkams ir 
kitiems BŽŪP paramos gavėjams geriau 
suprasti, kaip ūkio valdymas ir žemės 
valdymas siejasi su tam tikrais standartais, 
reikalavimais ir informacija, be kita ko, ir 
dėl aplinkos bei klimato. Į pastarųjų dalykų 
sąrašą įeina ir tie standartai, kurie yra 
taikomi arba būtini ūkininkams ir kitiems 
BŽŪP paramos gavėjams ir nustatyti 
BŽŪP strateginiame plane, taip pat tie 
standartai, kurie nustatyti pagal teisės aktus 
dėl vandens, dėl tausiojo pesticidų 
naudojimo, taip pat dėl iniciatyvų kovoti su 
atsparumu antimikrobinėms medžiagoms ir 
dėl rizikos valdymo. Siekdamos, kad šis 
konsultavimas būtų kokybiškesnis ir 
veiksmingesnis, valstybės narės turėtų 
įtraukti konsultantus į žemės ūkio žinių ir 
inovacijų sistemas (ŽŪŽIS), kad jie galėtų 
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teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją;

teikti naujausią moksliniais tyrimais ir 
inovacijomis pagrįstą technologijų ir 
mokslo sričių informaciją. Konsultantai 
taip pat turėtų būti mokomi geriau 
suprasti pasaulinio BŽŪP poveikio 
aspektus.

Pagrindimas

Kiekvienas ūkininkas tiesiogiai nedalyvauja tarptautinėje prekyboje, jie taip pat gali nežinoti 
apie tarptautinės prekybos ir visuotinio poveikio aplinkai ir klimatui sąsajas. Ūkių 
konsultavimo paslaugos suteikia galimybę didinti informuotumą ir toliau integruoti privatųjį 
sektorių į bendras ES pastangas spręsti tarptautinio lygmens problemas.

Pakeitimas 20

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 

(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 
remiami aplinkai palankūs gamybos 
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geresnis daugiamečių ganyklų ir 
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;

modeliai ir skatinama įvairi žemės ūkio 
praktika, pvz., be kita ko, geresnis 
daugiamečių ganyklų ir kraštovaizdžio 
elementų tvarkymas ir ekologinis 
ūkininkavimas. Šios sistemos gali apimti ir 
pradinio lygio sistemas, kurios gali būti 
taikomos su sąlyga, kad bus prisiimti 
didesnio užmojo kaimo plėtros 
įsipareigojimai;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Be to, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje;

(32) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti dalį savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, susietajai pajamų 
paramai teikti siekiant didinti tam tikrų 
sektorių ir kai kurių rūšių produkcijos, 
kurie yra ypač svarbūs dėl socialinių, 
ekonominių ar aplinkos priežasčių ir dėl 
kurių patiriama tam tikrų sunkumų, 
konkurencingumą, tvarumą ir (arba) gerinti 
kokybę. Skiriant susietąją pajamų paramą 
turėtų būti reaguojama į akivaizdžius 
aplinkos ar socialinius ekonominius 
poreikius ar akivaizdžią jiems teikiamą 
naudą arba ji turėtų būti skiriama už 
gamybos metodų, kurie geresni už 
kompleksinės paramos sistemoje 
nustatytus standartus, taikymą. Valstybės 
narės savo strateginiuose planuose turėtų 
aiškiai išdėstyti, kodėl susietosios paramos 
skyrimas suteiktų papildomos pridėtinės 
vertės siekiant ekonominių, socialinių 
arba aplinkos apsaugos tikslų ir kodėl 
panašių tikslų negalima pasiekti kaimo 
plėtros priemonėmis. Pagal Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
Paryžiaus susitarimą, susietoji pajamų 
parama neturėtų daryti neigiamo poveikio 
besivystančioms šalims ir neturėtų sukelti 
vidaus ir tarptautinės rinkos iškraipymų. 
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Be to, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama panaudoti papildomą savo 
didžiausios finansavimo sumos, galimos 
skirti tiesioginėms išmokoms, dalį 
susietajai pajamų paramai konkrečiai 
remiant baltyminių augalų auginimą, kad 
sumažėtų šios produkcijos stoka visoje 
Sąjungoje ir tuo pačiu sumažėtų jos 
priklausomybė nuo importuojamų pašarų, 
ypač sojų ir alyvpalmių produktų, kurie 
skatina miškų naikinimą, žemės grobimą, 
biologinės įvairovės nykimą ir 
bendruomenių perkėlimą. Jei baltyminiai 
augalai importuojami iš trečiųjų šalių, 
juos Sąjunga turėtų sertifikuoti kaip 
pagamintus tvariai. Išmokos, skiriamos 
ankštinių augalų auginimui, turėtų atitikti 
Europos Komisijos ataskaitoje Tarybai ir 
Europos Parlamentui dėl augalinių 
baltymų gamybos plėtros Europos 
Sąjungoje pateiktus pasiūlymus. 
Atsakingas augalinių baltymų importas į 
Sąjungą turėtų būti skatinamas 
parengiant ir į Sąjungos masto ankštinių 
augalų strategiją įtraukiant išsamų 
veiksmų planą, kuriuo būtų siekiama 
mažinti priklausomybę nuo sojų ir gyvūnų 
pašaro importo iš trečiųjų šalių;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) atsižvelgiant į vykdomą žemės ūkio 
sektoriaus skaitmeninimą, valstybės narės 
turėtų galėti parengti paprogramę, kad 
pagerintų skaitmeninius įgūdžius kaimo 
vietovėse, ir galėtų imtis papildomų 
priemonių, kad sumažintų vyrų ir moterų 
skaitmeninių įgūdžių skirtumus suteikiant 
moterims daugiau galimybių mokytis visą 
gyvenimą ir lankyti profesinius mokymus 
kaimo vietovėse;
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) reikėtų užtikrinti, kad teikiant 
susietąją pajamų paramą būtų laikomasi 
Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų. Tai 
visų pirma reikalavimai pagal Europos 
ekonominės bendrijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumą dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT17, taikytini atsižvelgiant į ES atskiro 
bazinio ploto, skirto aliejingųjų sėklų 
augalų auginimui, pokyčius po ES sudėties 
pasikeitimo. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai šiuo tikslu priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais būtų nustatytos 
išsamios tam skirtos taisyklės;

(33) reikėtų užtikrinti, kad teikiant 
susietąją pajamų paramą būtų laikomasi 
Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų ir jos 
išorės veiksmų bendrųjų nuostatų. Tai 
visų pirma reikalavimai pagal Europos 
ekonominės bendrijos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumą dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT17, taikytini atsižvelgiant į ES atskiro 
bazinio ploto, skirto aliejingųjų sėklų 
augalų auginimui, pokyčius po ES sudėties 
pasikeitimo. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai šiuo tikslu priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais būtų nustatytos 
išsamios tam skirtos taisyklės;

_________________ _________________
17 Europos ekonominės bendrijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumas dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT (OL L 147, 1993 6 18).

17 Europos ekonominės bendrijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo 
memorandumas dėl aliejingųjų sėklų pagal 
GATT (OL L 147, 1993 6 18).

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) siekiant užtikrinti, kad 
intervencijos būtų vykdomos laikantis 
Sąjungos įsipareigojimų dėl politikos 
suderinamumo vystymosi labui, turėtų 
būti numatyta nuolatinė ir visapusiška 
stebėsena. BŽŪP išorinis poveikis turėtų 
būti vertinamas sistemingai, t. y., 
naudojant DVT rodiklius. Tuo remiantis 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus, kuriuose 
būtų nustatytos stebėsenos veiklą 
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reglamentuojančias tinkamas priemones 
apibrėžiančios taisyklės. Atsižvelgdama į 
tai, Komisija turėtų išplėsti ES rinkos 
stebėjimo centrų įgaliojimus, kad būtų 
galima stebėti pasaulinį BŽŪP poveikį, 
visų pirma importą ir eksportą į 
mažiausiai išsivysčiusias šalis ir iš jų. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
produktams, kuriuos šalys partnerės laiko 
svarbiais, ir produktams, gautiems iš tų 
sektorių, kuriuose yra skiriamos BŽŪP 
susietosios išmokos ir kuriuose taikomos 
BŽŪP krizės valdymo priemonės. Kai 
išankstinio perspėjimo sistema rodo, kad 
nesilaikoma politikos suderinamumo 
vystymosi labui įpareigojimų, ji turėtų 
pradėti dialogą su besivystančiomis 
šalimis partnerėmis ir pasiūlyti 
atitinkamas priemones susirūpinimą 
keliantiems klausimams spręsti;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (34a) siekdamos užtikrinti susietosios 
pajamų paramos medvilnės sektoriuje 
atitiktį Sąjungos tarptautiniams 
įsipareigojimams, susijusiems su politikos 
suderinamumu vystymosi labui, valstybės 
narės, skiriančios tokią paramą, turėtų 
stebėti jos padarinius gamybai ir prekybai 
ir teikti ataskaitas Komisijai, kad 
Komisijai būtų lengviau stebėti medvilnei 
teikiamos susietosios paramos poveikį 
medvilnės gamybai besivystančiose šalyse 
partnerėse, visų pirma aprūpinimo maistu 
srityje;
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) ankštinių augalų sektoriuje turėtų 
būti nustatyta sistema, kuria būtų 
siekiama trijų tikslų. Pirma, laikantis 15-o 
DVT, Sąjungos įsipareigojimo dėl miškų 
naikinimo sustabdymo ir esamų privačių 
įmonių įsipareigojimų dėl miškų 
naikinimo sustabdymo, mažinti 
priklausomybę nuo koncentruotų pašarų 
mišinių, kuriuose yra sojų, ypač išaugintų 
žemėje, kurioje neseniai iškirstas miškas 
arba kurios paskirtis neseniai pakeista. 
Antra, šalinti maistinių medžiagų 
apykaitos spragas ir apriboti jas vietos ir 
regioninių upių baseinų ribomis pagal 
Vandens pagrindų direktyvą. Trečia, 
stiprinti vietos ir regionų maisto ir pašarų 
rinkas, taip pat remti konkrečioms 
vietovėms pritaikytas ir mažai išteklių 
reikalaujančias sėklų rūšis. Šiais 
mokėjimais neturėtų būti remiamos 
ankštinių augalų monokultūros ar jų 
nuolatiniai pasėliai;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 

(41) BŽŪP tikslų taip pat reikėtų siekti 
parama investicijoms – gamybinėms ir 
negamybinėms investicijoms ūkiuose ir ne 
tik ūkiuose. Tokios investicijos gali būti, 
inter alia, skirtos su žemės ūkio ir 
miškininkystės plėtra, modernizavimu ar 
prisitaikymu prie klimato kaitos susijusiai 
infrastruktūrai, įskaitant prieigą prie ūkių ir 
miškų žemės, žemės konsolidavimą ir 
gerinimą, agrarinės miškininkystės 
praktiką, energijos ir vandens tiekimą ir 
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taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas;

taupymą. Siekiant geriau užtikrinti, kad 
BŽŪP strateginiai planai derėtų su 
Sąjungos tikslais, taip pat užtikrinti 
vienodas sąlygas valstybėms narėms, į šį 
reglamentą įtraukiamas vengtinų 
investicijų sričių sąrašas. Atsižvelgiant į 
Sąjungos ataskaitas, strategijas ir 
mechanizmą, pavyzdžiui, išorės investicijų 
planą ir Afrikos ir Europos tvarių 
investicijų ir darbo vietų kūrimo aljansą, 
taip pat į būsimą Afrikos kaimo vietovių 
ūkininkų darbo grupės ataskaitą taip pat 
reikėtų skatinti atsakingai investuoti 
besivystančiose šalyse; 

Pagrindimas

Teikdamos rekomendacijas ir garantijas, kurios padėtų padengti galimą riziką, ES ir jos 
valstybės narės gali suteikti ūkininkams veiksmingų paskatų atsakingai investuoti 
besivystančiose šalyse. Ūkininkams turėtų būti suteikta galimybė taip investuojant 
subalansuoti galimus neigiamus BŽŪP paramos aspektus.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, koks bus 
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, kai 
tinka, gali finansuoti įvairius keitimuisi 

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 
remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, kaip 
bendradarbiaus konsultavimo paslaugų, 
mokslinių tyrimų ir kaimo tinklai. Siekiant 
palengvinti žinių ir geriausios patirties 
perdavimą besivystančioms šalims, reikėtų 
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žiniomis ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

numatyti keitimąsi informacija su 
ekspertais vystomojo bendradarbiavimo 
srityje. Kiekviena valstybė narė arba 
regionas, kai tinka, gali finansuoti įvairius 
keitimuisi žiniomis ir inovacijoms skirtus 
veiksmus, naudodami šiame reglamente 
nustatytų rūšių intervencijas;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam 
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas ūkininkams, 
taip pat turėtų būti nustatytas didžiausias 
susietajai paramai, teikiamai tiesioginėmis 
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai teikti konkrečiai siekiant 
didinti konkurencingumą, tvarumą ir (arba) 
gerinti baltyminių augalų produkcijos 
kokybę;

(51) siekiant užtikrinti pakankamą tam 
tikrų prioritetų finansavimą, turėtų būti 
nustatytos taisyklės dėl mažiausių 
finansinių asignavimų šiems prioritetams 
teikiant EŽŪFKP paramą. Siekiant 
užtikrinti vienodas sąlygas Sąjungoje ir už 
jos ribų veikiantiems ūkininkams, taip pat 
turėtų būti nustatytas didžiausias susietajai 
paramai, teikiamai tiesioginėmis 
išmokomis, skiriamų asignavimų dydis. Be 
to, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
panaudoti papildomą savo didžiausios 
finansavimo sumos, galimos skirti 
tiesioginėms išmokoms, dalį susietajai 
pajamų paramai teikti konkrečiai siekiant 
didinti konkurencingumą, tvarumą ir (arba) 
gerinti baltyminių augalų produkcijos 
kokybę, kad būtų mažinamas importas iš 
trečiųjų šalių;

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 

(55) siekiant užtikrinti aiškų strateginį 
šių BŽŪP strateginių planų pobūdį ir 
palengvinti ryšius su kita Sąjungos politika 
ir ypač su nustatytais ilgalaikiais 
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nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės ir vandens, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

nacionaliniais uždaviniais pagal Sąjungos 
teisės aktus arba tarptautinius susitarimus, 
kaip antai dėl klimato kaitos, miškų, 
biologinės įvairovės, vandens ir politikos 
suderinamumo vystymosi labui, 
kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti 
parengtas tik vienas bendras BŽŪP 
strateginis planas;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu;

(57) siekiant užtikrinti, kad būtų 
tinkamai nustatytos valstybių narių 
siektinos reikšmės, būtų tinkamai 
suplanuotos intervencinės priemonės ir jų 
įnašas siekiant BŽŪP tikslų būtų kuo 
didesnis, būtina pagrįsti strategiją, pagal 
kurią rengiami BŽŪP strateginiai planai, 
išankstine vietos aplinkybių analize ir su 
BŽŪP tikslais susijusių poreikių vertinimu. 
Be to, valstybės narės taip pat turėtų 
pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip 
jos sprendžia visuotinį poveikį darančias 
problemas, kaip antai bėgimas iš kaimo, 
žemės nuosavybės koncentracija, 
dykumėjimas, vandens kokybės ar 
biologinės įvairovės praradimas;

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių nuoseklumą, nes į 
juos turėtų būti įtrauktos tiesioginių išmokų 
intervencinės priemonės, sektorinės 
intervencinės priemonės ir kaimo plėtros 
intervencinės priemonės. Jais taip pat 

(58) BŽŪP strateginiais planais turėtų 
būti siekiama užtikrinti didesnį daugelio 
įvairių BŽŪP priemonių ir jos išorės 
aspektų nuoseklumą, nes į juos turėtų būti 
įtrauktos tiesioginių išmokų intervencinės 
priemonės, sektorinės intervencinės 
priemonės ir kaimo plėtros intervencinės 
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turėtų būti užtikrintas ir įrodytas valstybių 
narių pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

priemonės. Jais taip pat turėtų būti 
užtikrintas ir įrodytas valstybių narių 
pasirinktų sprendimų suderinimas ir 
tinkamumas, atsižvelgiant į Sąjungos 
prioritetus ir tikslus. Todėl juose turėtų būti 
nustatyta į rezultatus orientuota 
intervencijos strategija, grindžiama 
konkrečių BŽŪP tikslų, įskaitant su tais 
tikslais susietas kiekybiškai išreikštas 
siektinas reikšmes, siekimu. Šios siektinos 
reikšmės, kad jas būtų galima stebėti 
kiekvienais metais, turėtų būti pagrįstos 
rezultato rodikliais;

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 
suderinamumas su kitų sričių Sąjungos 
politika. Visų pirma, kiekviename BŽŪP 
strateginiame plane reikėtų, kai tinka, 
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir apibūdinti tais teisės aktais pagrįstus 
nacionalinius planus; tai turėtų būti 
daroma atliekant dabartinės padėties 
analizę (SSGG analizę). Reikėtų sudaryti 
teisės aktų, į kuriuos reikėtų daryti 
konkrečias nuorodas BŽŪP strateginiame 
plane, sąrašą;

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 
suderinamumas su kitų sričių Sąjungos 
politika. Visų pirma, kiekviename BŽŪP 
strateginiame plane reikėtų, kai tinka, 
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir Sąjungos įsipareigojimą užtikrinti 
politikos suderinamumą vystymosi labui, 
o tais teisės aktais pagrįstus nacionalinius 
planus derėtų aptarti atliekant dabartinės 
padėties analizę (SSGG analizę). Reikėtų 
sudaryti teisės aktų, į kuriuos reikėtų daryti 
konkrečias nuorodas BŽŪP strateginiame 
plane, sąrašą;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą Komisijai įgyvendinti BŽŪP 
padeda iš valstybių narių atstovų sudaryti 

(70) pagal pasidalijamojo valdymo 
principą Komisijai įgyvendinti BŽŪP 
padeda iš valstybių narių atstovų sudaryti 
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komitetai. Siekiant supaprastinti sistemą ir 
suvienyti valstybių narių poziciją, šio 
reglamento įgyvendinimo tikslu 
įsteigiamas tik vienas Stebėsenos 
komitetas, sujungiant Kaimo plėtros 
komitetą ir Tiesioginių išmokų komitetą, 
kurie buvo įsteigti 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu. 
Vadovaujančioji institucija ir šis 
Stebėsenos komitetas dalijasi atsakomybę 
už pagalbą valstybėms narėms įgyvendinti 
BŽŪP strateginius planus. Komisijai taip 
pat turėtų padėti Bendros žemės ūkio 
politikos komitetas pagal šio reglamento 
nuostatas;

komitetai. Siekiant supaprastinti sistemą ir 
suvienyti valstybių narių poziciją, šio 
reglamento įgyvendinimo tikslu 
įsteigiamas tik vienas Stebėsenos 
komitetas, sujungiant Kaimo plėtros 
komitetą ir Tiesioginių išmokų komitetą, 
kurie buvo įsteigti 2014–2020 m. 
programavimo laikotarpiu. 
Vadovaujančioji institucija ir šis 
Stebėsenos komitetas dalijasi atsakomybę 
už pagalbą valstybėms narėms įgyvendinti 
BŽŪP strateginius planus. Komisijai taip 
pat turėtų padėti Bendros žemės ūkio 
politikos komitetas pagal šio reglamento 
nuostatas. Šis komitetas turėtų teikti 
ataskaitas Europos Parlamento Vystymosi 
komitetui;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
72 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(72) tokiomis aplinkybėmis, kai 
valstybės narės, planuodamos 
intervencines priemones, turės kur kas 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo, tinklai 
yra labai svarbi priemonė siekiant 
vadovauti politikai, ją valdyti ir užtikrinti, 
kad tam būtų skiriama pakankamai 
dėmesio ir pajėgumų valstybėse narėse. 
Vienas bendras tinklas turėtų užtikrinti 
geresnį koordinavimą tarp tinklų veiklos 
Sąjungos ir nacionaliniu bei regioniniu 
lygmenimis. Šiuo Europos ir nacionaliniu 
BŽŪP tinklu pakeičiamas dabartinis 
Europos kaimo plėtros tinklas ir Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje tinklai bei nacionaliniai 
kaimo tinklai: tai bus tokia platforma, kuri 
teiks galimybę daugiau keistis žiniomis, 
siekiant gauti rezultatų ir pridėtinės vertės, 
kurių teikia politika Europos lygmeniu, 
ypač politika pagal programą „Europos 
horizontas“. Dėl to paties siekio gerinti 
keitimąsi žiniomis ir inovacijomis 

(72) tokiomis aplinkybėmis, kai 
valstybės narės, planuodamos 
intervencines priemones, turės kur kas 
daugiau lankstumo ir subsidiarumo, tinklai 
yra labai svarbi priemonė siekiant 
vadovauti politikai, ją valdyti ir užtikrinti, 
kad tam būtų skiriama pakankamai 
dėmesio ir pajėgumų valstybėse narėse. 
Vienas bendras tinklas turėtų užtikrinti 
geresnį koordinavimą tarp tinklų veiklos 
Sąjungos ir nacionaliniu bei regioniniu 
lygmenimis. Šiuo Europos ir nacionaliniu 
BŽŪP tinklu pakeičiamas dabartinis 
Europos kaimo plėtros tinklas ir Europos 
inovacijų partnerystės žemės ūkio našumo 
ir tvarumo srityje tinklai bei nacionaliniai 
kaimo tinklai: tai bus tokia platforma, kuri 
teiks galimybę daugiau keistis žiniomis, 
siekiant gauti rezultatų ir pridėtinės vertės, 
kurių teikia politika Europos lygmeniu, 
ypač politika pagal programą „Europos 
horizontas“. Dėl to paties siekio gerinti 
keitimąsi žiniomis ir inovacijomis 
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pradedama Europos inovacijų partnerystė 
žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje, 
įgyvendinant sąveikųjį inovacijų modelį 
pagal šiame reglamente nustatytą 
metodiką;

pradedama Europos inovacijų partnerystė 
žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje, 
įgyvendinant sąveikųjį inovacijų modelį 
pagal šiame reglamente nustatytą 
metodiką. Siekiant didinti informuotumą 
ir palengvinti žinių ir geriausios patirties 
perdavimą, reikėtų numatyti keitimąsi 
informacija su ekspertais vystomojo 
bendradarbiavimo srityje;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones;

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 
taikomi dėl su klimatu ir aplinka susijusių 
tikslų, gali apimti ir nacionalinėmis 
aplinkos ir klimato sričių planavimo 
priemonėmis, parengtomis pagal Sąjungos 
teisės aktus, nustatytas intervencines 
priemones. Vertinant, ar BŽŪP tikslai 
pasiekti, taip pat turėtų būti remiamasi 
rodikliais, susijusiais su BŽŪP poveikiu 
Sąjungos vystymosi tikslams ir 
besivystančioms šalims;

Pakeitimas 37
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Pasiūlymas dėl reglamento
75 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75) pagal veiklos rezultatų, stebėsenos 
ir vertinimo sistemą valstybės narės turėtų 
stebėti daromą pažangą ir kasmet dėl jos 
teikti ataskaitas Komisijai. Komisija, 
remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija, turėtų ataskaitose pranešti apie 
pažangą siekiant konkrečių tikslų visu 
programavimo laikotarpiu, nustatytą 
naudojant tam skirtus pagrindinius 
rodiklius;

(75) pagal veiklos rezultatų, stebėsenos 
ir vertinimo sistemą valstybės narės turėtų 
stebėti daromą pažangą ir kasmet dėl jos 
teikti ataskaitas Komisijai. Komisija, 
remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija, turėtų ataskaitose pranešti apie 
pažangą siekiant konkrečių tikslų visu 
programavimo laikotarpiu, nustatytą 
naudojant tam skirtus pagrindinius 
rodiklius. Komisija, naudodama valstybių 
narių pateiktus duomenis, kasmet turėtų 
paskelbti duomenis apie žemės ūkio ir 
maisto produktų gamybos ir vartojimo 
ekologinį pėdsaką Sąjungoje;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
75 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(75a) BŽŪP stebėsenos sistema turėtų 
būti papildyta nepriklausoma Sąjungoje 
veikiančia sistema, skirta asmenų ar 
bendruomenių, kuriems BŽŪP padarė 
neigiamą poveikį, skundams gauti. Turėtų 
būti pripažintas svarbus Parlamento 
Vystymosi komiteto ir jo nuolatinio 
pranešėjo politikos suderinamumo 
vystymosi labui klausimais vaidmuo;

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ia) politikos suderinamumas 
vystymosi labui – prievolė Sąjungai 
atsižvelgti į vystomojo bendradarbiavimo 
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tikslus jai įgyvendinant savo politiką ir, 
siekiant jos vidaus politikos tikslų, taip pat 
prievolė Sąjungai vengti neigiamų 
politikos priemonių, kurios daro neigiamą 
poveikį Sąjungos vystymosi tikslams;

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ja)  aprūpinimas maistu – žmonių 
teisė į sveiką ir kultūriniu požiūriu 
tinkamą maistą, pagamintą taikant 
ekologiniu požiūriu patikimus ir tvarius 
metodus, ir žmonių teisė nustatyti savo 
maistą ir žemės ūkio sistemas;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius 
būtų pažangus, atsparus bei įvairialypis ir 
užtikrintų aprūpinimą maistu;

a) skatinti, kad žemės ūkio gamyba 
būtų ilgalaikė, įtrauki, atspari bei 
įvairialypė ir užtikrintų tvarų, 
decentralizuotą, ilgalaikį aprūpinimą 
maistu, vengiant produkcijos pertekliaus 
ir užtikrinant politikos suderinamumą 
vystymosi labui;

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti aplinkos apsaugos bei klimato 
srities veiksmus ir padėti siekti su aplinka 
bei klimatu susijusių Sąjungos tikslų;

b) remti aplinkos apsaugos, biologinės 
įvairovės bei klimato srities veiksmus ir 
pasiekti visus su aplinka bei klimatu 
susijusius Sąjungos tikslus, kurie svarbūs 
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žemės ūkiui;

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) užtikrinti subalansuotą teritorinę 
kaimo ekonomikos ir bendruomenių 
plėtrą, stiprinant kaimo vietovių socialinę 
ir ekonominę struktūrą.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tuos tikslus papildo kompleksinis tikslas 
– modernizuoti sektorių kaupiant žinias ir 
keičiantis jomis, diegiant inovacijas ir 
gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį 
jų taikymą.

Tie tikslai įgyvendinami taip, kad būtų 
tikrai pasiekti Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. kompleksiniai 
tikslai ir įvykdyti pagal Paryžiaus 
susitarimą prisiimti įsipareigojimai. Tais 
atvejais, kai tai padeda siekti tų tikslų, 
šiuo reglamentu siekiama žemės ūkyje bei 
kaimo vietovėse skatinti žinias, metodus ir 
priemones ir jais keistis, skatinant praktinį 
jų taikymą, ir užtikrinti perėjimą prie 
darnaus vystymosi, kaip nurodyta SESV 
11 straipsnyje.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį aprūpinimą maistu;

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip 
užtikrinti geresnį ilgalaikį aprūpinimą 
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maistu, sykiu vengiant žalingo dempingo;

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) labiau orientuotis į rinką ir didinti 
konkurencingumą, be kita ko, daugiau 
dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

b) labiau orientuotis į rinką 
propaguojant trumpas tiekimo grandines 
ir pridėtinę vertę turinčius produktus, 
pvz., gautus iš ekologinio ūkininkavimo ir 
didinti konkurencingumą, be kita ko, 
daugiau dėmesio skiriant tarpusavio 
mokymuisi, moksliniams tyrimams, 
technologijoms ir skaitmeninimui;

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją 
energetiką;

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos, iš esmės sumažinant 
žemės ūkio sektoriuje išmetamų ŠESD 
kiekį pagal Paryžiaus susitarimą ir 
Sąjungos klimato tikslus;

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) skatinti užimtumą, įtraukų ir darnų 
augimą, veiklos rūšių ir pajamų 
įvairinimą, lyčių lygybę, socialinę įtrauktį, 
kovą su skurdu, vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant tvarią miškotvarką, 
taip pat gerinti pagrindines viešąsias 
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paslaugas ir skatinti socialinę ir teritorinę 
sanglaudą;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
gyvūnų gerove.

i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant saugius, maistingus ir tvarius 
maisto produktus), maisto atliekomis ir 
aplinkosauginiu tvarumu, taip pat didinti 
gyvūnų gerovę, sykiu prisidedant prie 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. įgyvendinimo.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) Politikos suderinamumas 
vystymosi labui: sistemingai atsižvelgti į 
vystomojo bendradarbiavimo tikslus ir 
vengti neigiamo Sąjungos politikos išorės 
poveikio besivystančioms šalims ir jų 
gyventojams.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Sąjungos ir valstybių narių tikslai
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1. Laikantis reglamento 5 ir 6 
straipsniuose nustatytų tikslų, suderintais 
BŽŪP strateginiais planais siekiama:
a) padidinti grynąjį ūkininkų, žemės 
ūkio darbuotojų ir susijusių darbo vietų 
kaimo vietovėse skaičių;
b) iki 2027 m. ženkliai sumažinti 
žemės ūkio sektoriuje išmetamą šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekį;
c) sustabdyti biologinės įvairovės 
nykimą ir ją atkurti;
d) sustabdyti atsparumo 
antimikrobinėms medžiagoms plitimą ir jį 
mažinti;
e) sustabdyti apdulkintojų, paukščių 
ir vabzdžių nykimą ir didinti jų 
populiaciją;
f) didinti pasėlių ir gyvūnų genetinę 
įvairovę;
g) mažinti gyvų gyvūnų eksportą;
h) mažinti oro ir vandens taršą, kurią 
sukelia žemės ūkio sektorius;
i) išlaikyti ir didinti daugiamečių 
žolynų plotą;
j) mažinti pesticidų naudojimą, kaip 
nustatyta Direktyvoje 2009/128/EB.
2. Savo strateginių planų projektuose 
valstybės narės nurodo, kaip jos ketina 
prisidėti siekiant šių tikslų ir pasiūlyti 
tikslius nacionalinius tikslus.
3. Laikydamasi V antraštinės dalies 
III skyriuje nustatytos procedūros, 
Komisija užtikrina, kad nacionalinių 
tikslų derinys sudarytų sąlygas pasiekti 1 
dalyje nurodytą Sąjungos tikslą, kad 
valstybių narių planuojamų intervencinių 
veiksmų pakaktų jų nacionaliniams 
tikslams pasiekti. Siekdama sudaryti 
vienodas sąlygas, Komisija užtikrina, kad 
valstybės narės patvirtintų panašius 
nacionalinius tikslus.
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti bendrieji šio reglamento tikslai, būtina nustatyti 
minimalius Sąjungos masto tikslus.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Politikos suderinamumas vystymosi labui
1. Valstybės narės užtikrina, kad 
intervencinės priemonės atitiktų Sąjungos 
įsipareigojimą siekti politikos 
suderinamumo vystymosi labui, užtikrinti 
teisę į vystymąsi ir teisę į maistą. 
2. Valstybių narių intervencinės 
priemonės padeda siekti Darnaus 
vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. 
nustatytų tikslų, visų pirma 2-o, 10-o, 12-o 
ir 13-o DVT. Todėl BŽŪP turi:
i) padėti plėtoti įvairiapusę ir tvarią 
žemės ūkio ir atsparią agroekologinę 
praktiką tiek Sąjungoje, tiek šalyse 
partnerėse;
ii) padėti išsaugoti genetinę sėklų, 
auginamų augalų ir ūkinių bei naminių 
gyvūnų ir susijusių laukinių rūšių 
įvairovę Sąjungoje ir šalyse partnerėse;
iii) padėti išnaudoti smulkiųjų 
ūkininkų ir mažų žemės ūkio įmonių 
potencialą Sąjungoje ir šalyse partnerėse, 
ypatingą dėmesį skiriant moterims 
ūkininkėms, čiabuvių tautoms, aktyviai 
vykdančioms žemės ūkio gamybos veiklą, 
ir ganykline gyvulininkyste užsiimantiems 
asmenims;
iv) padėti plėtoti vietos maisto 
sistemas ir šalies bei regionų rinkas 
Sąjungoje ir šalyse partnerėse, siekiant 



AD\1176613LT.docx 37/57 PE629.646v02-00

LT

kuo labiau sumažinti priklausomybę nuo 
maisto importo ir sutrumpinti maisto 
tiekimo grandines;
v) nutraukti prekybos praktiką, kuria 
iškraipoma pasaulinė prekyba žemės ūkio 
rinkose;
vi) visapusiškai integruoti klimato kaitos 
švelninimo ir prisitaikymo prie jos 
priemones;
(vii) laikytis Paryžiaus susitarimo dėl 
klimato kaitos; žemės ūkio srities 
prekybos taisyklės neturi trukdyti tausiam 
išteklių naudojimui ar daugiašalių 
klimato tikslų įgyvendinimui.
3. Valstybės narės ir Komisija vykdo 
BŽŪP įgyvendinimo stebėseną ir 
užtikrina, kad įgyvendinant BŽŪP 
strateginius planus būtų vengiama 
neigiamo poveikio besivystančių šalių 
vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos 
gamintojams. Stebėsenos nuostatos 
išdėstytos 119a straipsnyje.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 9b straipsnis
Atitiktis Paryžiaus susitarimui

1. BŽŪP strateginių planų tikslai 
įgyvendinami laikantis Paryžiaus 
susitarimo ir siekiant susitarime nustatytų 
bendrųjų tikslų ir Sąjungos bei valstybių 
narių nacionaliniu lygmeniu nustatytuose 
įpareigojančiuose veiksmuose apibrėžtų 
įsipareigojimų.
2. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
strateginiai planai atitiktų jau patvirtintas 
ilgalaikes nacionalines siektinas reikšmes, 
nurodytas XI priede išvardytuose teisės 
aktuose arba pagal tuos teisės aktus 
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nustatytas, ir 2 dalyje nustatytus tikslus.
3. Komisija, prieš patvirtindama 
strateginius planus, užtikrina, kad juose 
būtų laikomasi šiame straipsnyje 
nustatytų tikslų.

Pagrindimas

Valstybės narės parengia priemones, pagal kurias ES lėšoms taikomi standartai, susiję ne tik 
su aplinkosauginiais klausimais. Siekiant užtikrinti, kad visa Sąjunga oficialiai neįtvirtintų 
produkcijos pertekliaus (kaip tai buvo iki šiol), būtina spręsti gamybos modelių (kurie taip pat 
gali daryti poveikį vartojimo modeliui) klausimą.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia atliekant mokslinius 
tyrimus ir diegiant inovacijas gauta 
technologinė ir mokslinė informacija. Tos 
paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (angl. 
santr. AKIS).

2. Ūkių konsultavimo paslaugos turi 
apimti ekonominį, aplinkosaugos bei 
socialinį aspektus ir jas teikiant turi būti 
pateikiama naujausia technologinė ir 
mokslinė informacija, gauta atliekant 
mokslinius tyrimus ir diegiant inovacijas. 
Tos paslaugos turi būti integruotos į 
tarpusavyje susijusias ūkio konsultantų, 
mokslininkų, ūkininkų organizacijų ir kitų 
atitinkamų suinteresuotųjų subjektų 
teikiamas paslaugas, kurios sudaro Žemės 
ūkio žinių ir inovacijų sistemas (ŽŪŽIS). 
Siekiant palengvinti žinių ir geriausios 
patirties perdavimą besivystančioms 
šalims, vystomojo bendradarbiavimo 
srities ekspertams suteikiama galimybė 
nuolat keistis informacija su ŽŪŽIS.
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Pakeitimas 55

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 fa) tvaraus ūkininkavimo praktiką, 
kuri padėtų išsaugoti ekosistemas, kurios 
stiprina gebėjimą prisitaikyti prie klimato 
kaitos ir laipsniškai gerina žemės ir 
dirvožemio kokybę, laikantis 2-o DVT.

Pagrindimas

Mokymų ūkininkams ir BŽŪP lėšų gavėjams teikimas siekiant įgyvendinti 2-ą DVT atitinka 
Sąjungos įsipareigojimą spręsti klimato kaitos klausimus ir įgyvendinti Darbotvarkę iki 
2030 m.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Patarėjai parengiami taip, kad 
galėtų padėti geriau suprasti bendrą 
žemės ūkio politikos poveikį pasaulyje.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) susietoji pajamų parama; a) susietoji pajamų parama, kuriai 
taikomi PPO reikalavimai panaikinti 
prekybą iškraipančią paramą;

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
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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 palaipsniui didina 
paramą klimatui ir aplinkai naudingoms 
sistemoms (toliau – ekologinės sistemos) 
įgyvendinti, laikydamosi šiame straipsnyje 
nustatytų ir jų BŽŪP strateginiuose 
planuose patikslintų sąlygų.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Rengdamos savo BŽŪP 
strateginius planus valstybės narės teikia 
pirmenybę ūkininkavimo sistemoms, 
kurios yra daugeliu požiūrių naudingos ir 
veiksmingos siekiant 6.1 straipsnio tikslų, 
kaip antai geresniam daugiamečių 
ganyklų valdymui, kraštovaizdžio 
aspektams ir ekologiniam ūkininkavimui.

Pagrindimas

Reikia geriau apibrėžti pagal ekologines sistemas remiamų priemonių taikymo sritį. 
Valstybėms narėms reikėtų sudaryti lanksčią galimybę pasirinkti praktiką, gerai pritaikytą jų 
teritorijai, kartu suteikiant pirmenybę ūkininkavimo sistemų, kuriose vykdoma daugelio rūšių 
ūkininkavimo veikla, rėmimui siekiant kuo labiau padidinti ekologinių sistemų poveikį 
klimatui ir aplinkai. Be to, remdamos esamas sertifikavimo sistemas valstybės narės gali 
užtikrinti, kad ekologinių sistemų administravimas būtų paprastesnis.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jeigu valstybė narė savo 
strateginiame plane siūlo savanorišką 
susietąją paramą, kaip numatyta 106 
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straipsnyje, Komisija užtikrina, kad:
a) parama atitiktų principą 
„nepakenk“;
b) yra akivaizdus aplinkosaugos ar 
socialinis poreikis arba nauda, pagrįsti 
empiriniais, kiekybiniais ir 
nepriklausomai patikrinamais įrodymais;
c) parama naudojama Sąjungos 
aprūpinimo maistu poreikiams tenkinti ir 
neiškreipia vidaus ar tarptautinių rinkų;
d) teikiant susietąją pajamų paramą 
vengiama prekybos rezultatų, kuriais būtų 
daromas neigiamas poveikis žemės ūkio 
maisto produktų sektoriaus investicijoms, 
gamybos ir perdirbimo plėtojimui 
besivystančiose šalyse partnerėse;
e) savanoriška susietoji parama 
neteikiama rinkoms, kurios patiria krizę 
dėl produkcijos pertekliaus arba 
perteklinės pasiūlos;

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Prireikus Komisijai pagal 138 
straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas priemonėmis, 
kurias valstybės narės turi priimti 
teikdamos susietąją pajamų paramą, kad 
būtų pašalintas neigiamas poveikis 
besivystančioms šalims.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama 
tik šiems sektoriams ir gamybai arba 
konkrečiai ūkininkavimo veiklai (jei jie 
svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių): javų, aliejinių 
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, 
linų, kanapių, ryžių, riešutų, krakmolinių 
bulvių, pieno ir pieno produktų, sėklų, 
avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių 
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, 
apynių, cukrinių runkelių, cukranendrių 
ir paprastųjų trūkažolių, vaisių bei 
daržovių, trumpos rotacijos želdinių ir kitų 
nemaistinių kultūrų, išskyrus medžius, 
naudojamų produktams, galintiems 
pakeisti iškastines medžiagas, gaminti.

Susietoji pajamų parama gali būti skiriama 
tik šiems sektoriams ir gamybai arba 
konkrečiai ūkininkavimo veiklai, kaip 
antai ekologiniam ūkininkavimui, kai 
laikomasi aukštesnių standartų už 
kompleksinės paramos sistemoje 
nustatytus standartus, arba jei jie svarbūs 
dėl ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių: javų, aliejinių 
augalų, baltyminių augalų, ankštinių javų, 
pašarinių ankštinių augalų, linų, kanapių, 
ryžių, riešutų, sėklų, avienos ir ožkienos, 
alyvuogių aliejaus, šilkaverpių, sausųjų 
pašarų, apynių, paprastųjų trūkažolių, 
vaisių bei daržovių ir trumpos rotacijos 
želdinių.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58a straipsnis
Ankštinių augalų sektorius

Ankštinių augalų sektoriaus tikslai
Valstybės narės ankštinių augalų 
sektoriuje siekia šių tikslų:
a) pagal sistemą didinti tvarų 
ankštinių augalų auginimą ir vartojimą 
visoje Sąjungoje, siekiant didinti galėjimą 
jais apsirūpinti pagal I priede nustatytas 
siektinas reikšmes;
b) Sąjungos finansine parama 
remiami lauko ankštiniai augalai turi būti 
ne mažiau kaip trejų metų sėjomainos 
dalis arba tam tikrų rūšių derinio 
dirbamoje žemėje esančiose laikinose 
pievose dalis. Ši sėjomaina yra 
suderinama su 28 straipsnyje 
numatytomis klimatui ir aplinkai 
naudingomis sistemomis („ekologinės 
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sistemos“), pagal kurias gali būti 
atlyginama už ketverių ir daugiau metų 
sėjomainą. Pagal šią sistemą taip pat gali 
būti atlyginama už mažesnių augalų tarp 
kitų augalų (angl. under-cropping) arba 
augalų derinio (angl. intercropping) 
auginimą, už kurį neatlyginama pagal 
kitas priemones;
c) ganymas ganyklose, kurioje didelė 
rūšių įvairovė, arba didelės rūšių 
įvairovės pievos šienavimas pašarams 
daugiametėje ganykloje, kurios žolynuose 
yra ankštinių rūšių, taip pat gali būti 
subsidijuojamas su sąlyga, kad 
nevykdomas pakartotinis arimas ir 
pakartotinis apsėjimas;
d) šiame straipsnyje nurodytos 
priemonės turi būti suderintos su 
Sąjungos klimato ir aplinkos srities 
įsipareigojimais ir teisės aktais ir 
neskatinti tiesioginio ar netiesioginio 
žemės paskirties keitimo, o daryti realų 
teigiamą poveikį bendram šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų kiekiui pagal 
Pasaulinį biosferos valdymo modelį 
[GLOBIOM];
e) šiais mokėjimais neremiamos 
ankštinių augalų monokultūros ir 
nuolatiniai pasėliai;
f) mažinti priklausomybę nuo 
koncentruotų pašarų mišinių, kuriuose 
yra sojų, ypač išaugintų žemėje, kurioje 
neseniai iškirstas miškas arba kurios 
paskirtis neseniai pakeista, pagal 15-ą 
DVT, ES įsipareigojimą dėl miškų 
naikinimo sustabdymo ir esamų privačių 
įmonių įsipareigojimų dėl miškų 
naikinimo sustabdymo;
g) šalinti maistinių medžiagų 
apykaitos spragas ir apriboti ją vietos ir 
regioninių upių baseinų ribomis pagal 
Vandens pagrindų direktyvą.
h) stiprinti vietos ir regionų maisto ir 
pašarų rinkas, taip pat remti konkrečioms 
vietovėms pritaikytas ir mažai išteklių 
reikalaujančias sėklų rūšis.
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Pakeitimas 64

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) investicijas į bioenergijos gamybą, 
neatitinkančią Atsinaujinančiųjų išteklių 
energijos direktyvoje nustatytų tvarumo 
kriterijų, įskaitant tam tikrų rūšių prekių 
ribojimą.

Pakeitimas 65

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 skiria 
paramą rizikos valdymo priemonėms, 
sykiu atsižvelgdamos į galimą neigiamą 
poveikį žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus investicijoms, gamybai ir 
perdirbimo plėtrai besivystančiose šalyse 
partnerėse.  

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 10 % VII 
priede nurodytų sumų.

Preliminarūs finansiniai asignavimai, skirti 
susietosios pajamų paramos 
intervencinėms priemonėms, nurodytoms 
III antraštinės dalies II skyriaus 2 skirsnio 
1 poskirsnyje, neturi viršyti 5% VII priede 
nurodytų sumų.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama paprastą bendrą 
metodiką.

1. Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija Komisija įvertina politikos 
indėlį į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą, naudodama paprastą, tikslią ir 
bendrą metodiką.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 1a. Atliekami nepriklausomi 
moksliniai tyrimai, skirti nustatyti, kaip 
įvairi valstybių narių vykdoma veikla 
padeda mažinti išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį arba didinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
sekvestraciją.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 1b. Remdamasi šiais tyrimais, 
Komisija pasiūlo stebėjimo metodiką, 
užtikrindama, kad:
a) klimato srities išlaidoms būtų 
priskiriamos tik išlaidos veiklai, kuria 
ženkliai prisidedama prie išmetamųjų 
teršalų kiekio mažinimo ir sekvestracijos;
b) kiekvienų išlaidų, kurios laikomos 
klimato srities išlaidomis, procentinė dalis 
būtų proporcinga faktiniam teigiamam 
atitinkamos veiklos poveikiui mažinant 
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šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą arba didinant jų sekvestraciją;
c) išlaidos veiklai, didinančiai 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
išmetimą arba mažinančiai jų 
sekvestraciją, būtų atskaitomos iš bendrų 
klimato srities išlaidų taikant panašią 
metodiką.

Pagrindimas

Savo ataskaitoje dėl Komisijos pasiūlymų dėl BŽŪP Europos Audito Rūmai pareiškė, kad 
apskaičiuotas BŽŪP indėlis siekiant kovos su klimato kaita tikslų yra nerealus. Šis indėlis turi 
būti apskaičiuotas kiekvienai intervencijai atskirai, remiantis faktiniu atitinkamos veiklos 
poveikiu, kuris vertinamas pagal tarpusavio vertinimu patikrintus mokslinius tyrimus.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės įstaiga, atsakinga 
už BŽŪP strateginio plano parengimą, 
užtikrina, kad kompetentingos institucijos, 
atsakingos už vystomąjį 
bendradarbiavimą, veiksmingai dalyvautų 
rengiant BŽŪP strateginį planą ir stebint 
jo įgyvendinimą, siekiant jį suderinti su 
valstybės narės ir Sąjungos vystomojo 
bendradarbiavimo politika.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ekonominiai ir socialiniai 
partneriai;

b) ekonominiai, aplinkosaugos ir 
socialiniai partneriai;
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atitinkamos įstaigos, 
atstovaujančios pilietinei visuomenei, ir 
įstaigos, atsakingos už socialinės įtraukties, 
pagrindinių teisių, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

c) atitinkamos įstaigos, 
atstovaujančios pilietinės visuomenės 
interesams, pvz., NVO, ir įstaigos, 
atsakingos už socialinės įtraukties, 
pagrindinių teisių, lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimą.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą.

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą. 
Partneriai iš trečiųjų valstybių kviečiami 
dalyvauti rengiant BŽŪP strateginius 
planus.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant konkrečius su aplinka ir klimatu 
susijusius tikslus, nurodytus 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose, atsižvelgiama į 
nacionalinius aplinkosaugos ir klimato 
planus, parengtus pagal XI priede 
nurodytus teisės aktus.

Vertinant konkrečius su aplinka ir klimatu 
susijusius tikslus, nurodytus 6 straipsnio 1 
dalies d, e ir f punktuose, atsižvelgiama į 
nacionalinius aplinkosaugos ir klimato 
planus, parengtus pagal XI priede 
nurodytus teisės aktus, į Paryžiaus 
susitarimo tikslus ir į tikslą iki 2027 m. 
gerokai sumažinti žemės ūkio sektoriuje 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) paaiškinimas, kaip su aplinka ir 
klimatu susiję BŽŪP strateginio plano 
struktūriniai elementai turėtų padėti siekti 
jau patvirtintų ilgalaikių nacionalinių 
siektinų reikšmių, nurodytų XI priede 
išvardytuose teisės aktuose arba pagal tuos 
teisės aktus nustatytų;

b) paaiškinimas, kaip su aplinka ir 
klimatu susiję BŽŪP strateginio plano 
struktūriniai elementai turėtų padėti siekti 
jau patvirtintų ilgalaikių nacionalinių 
siektinų reikšmių, nurodytų XI priede 
išvardytuose teisės aktuose arba pagal tuos 
teisės aktus nustatytų, Paryžiaus 
susitarimo tikslų ir tikslo iki 2027 m. 
gerokai sumažinti žemės ūkio sektoriuje 
išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį;

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
102 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) apibūdinama, kaip 13 straipsnyje 
nurodytos konsultavimo paslaugos, 
mokslinių tyrimų ir BŽŪP tinklai bendrai 
veiks pagal ŽŪŽIS ir kaip bus teikiamos 
konsultavimo ir inovacijų rėmimo 
paslaugos;

ii) apibūdinama, kaip 13 straipsnyje 
nurodytos konsultavimo paslaugos, 
mokslinių tyrimų ir BŽŪP tinklai bendrai 
veiks pagal ŽŪŽIS ir kaip bus teikiamos 
konsultavimo ir inovacijų rėmimo 
paslaugos, ir kaip vystomojo 
bendradarbiavimo srities ekspertams bus 
suteikiama galimybė nuolat keistis 
informacija su ŽŪŽIS;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
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išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiuo reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
paramos gavėjams ir administracijoms 
tenkančios administracinės naštos dydžiui. 
Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir SSGG analize 
bei ex-ante vertinimu grindžiamas biudžeto 
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP 
strateginio plano tikslams siekti naudojant 
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės, įskaitant 
SESV 208 straipsnį, principais, su šiuo 
reglamentu ir pagal jį priimtomis 
nuostatomis, taip pat su Horizontaliuoju 
reglamentu, į jų faktinį indėlį siekiant 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų, poveikį tinkamam vidaus rinkos 
veikimui ir konkurencijos iškraipymui, 
atitiktį jau patvirtintoms ilgalaikėms 
nacionalinėms siektinoms reikšmėms, 
kurios nurodytos šio reglamento XI priede 
nurodytuose tesės aktuose arba pagal juos 
nustatytos, paramos gavėjams ir 
administracijoms tenkančios 
administracinės naštos dydį ir tai, kaip 
atsižvelgiama į kompetentingų institucijų 
ir kitų suinteresuotųjų subjektų indėlį 
pagal 94 straipsnį. Visų pirma, vertinamas 
BŽŪP strateginio plano strategijos 
tinkamumas, atitinkami konkretūs tikslai, 
siektinos reikšmės, intervencinės 
priemonės ir SSGG analize bei ex-ante 
vertinimu grindžiamas biudžeto išteklių 
skyrimas konkretiems BŽŪP strateginio 
plano tikslams siekti naudojant siūlomą 
intervencinių priemonių rinkinį.

Pagrindimas

Pagal SESV 208 straipsnį ES įpareigota atsižvelgti į bendradarbiavimo vystymosi labui 
tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams.

Valstybė narė sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams. Tinkamai 
atsižvelgiama į 94 straipsnio 2 dalį ir 94 
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straipsnio 2a dalį.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) administracinių pajėgumų 
stiprinimą valdžios institucijoms ir 
paramos gavėjams, kai būtina.

f) institucijų ir paramos gavėjų, 
pilietinės visuomenės ir įstaigų 
administracinių pajėgumų stiprinimą, 
kaip nurodyta 94 straipsnyje, kai tinkama.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų ir kitų inovacijų sektoriaus subjektų, 
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sritimi, ryšiams palaikyti nacionaliniu 
lygmeniu.

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių, kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą 
organizacijų ir administracijų, konsultantų, 
tyrėjų ir kitų inovacijų sektoriaus subjektų, 
susijusių su žemės ūkio ir kaimo plėtros 
sritimi, ryšiams palaikyti nacionaliniu 
lygmeniu. Siekiant didinti informuotumą 
ir palengvinti žinių ir geriausios patirties 
perdavimą, numatoma keistis informacija 
su vystomojo bendradarbiavimo srities 
ekspertais.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ba) plane nustatytų priemonių 
suderinamumas su Sąjungos vystymosi 
politikos tikslais.
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
119 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujančioji institucija ir Stebėsenos 
komitetas, remdamiesi produkto ir 
rezultato rodikliais, stebi BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimą ir BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų siektinų reikšmių siekimo 
pažangą.

Vadovaujančioji institucija ir Stebėsenos 
komitetas, remdamiesi produkto ir 
rezultato rodikliais, stebi BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimą ir BŽŪP strateginiame 
plane nustatytų siektinų reikšmių siekimo 
pažangą. Komisija, naudodama valstybių 
narių pateiktus duomenis, kasmet 
paskelbia duomenis apie žemės ūkio ir 
maisto produktų gamybos ir vartojimo 
ekologinį pėdsaką ES.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
119 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119a straipsnis
Politikos suderinamumo vystymosi labui 

stebėsena ir nepriklausoma skundų 
priėmimo sistema

1. 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų 
tikslų įgyvendinimas taip pat 
analizuojamas, stebimas ir vertinamas 
remiantis DVT rodikliais, susijusiais su 
BŽŪP, BŽŪP strateginių planų ir 
remiamų intervencinių priemonių 
poveikiu Sąjungos vystymosi tikslams ir 
besivystančiose šalyse.
2. Sąjunga ir jos valstybės narės 
išplečia ES rinkos stebėjimo centrų 
įgaliojimus ir rengia metodinę BŽŪP 
poveikio besivystančioms šalims ir (arba) 
produktams tuose sektoriuose, kuriuose 
skiriamos susietosios išmokos ir kuriose 
taikomos krizių valdymo priemonės, 
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stebėsenos sistemą, visų pirma tose srityse, 
kurias šalis partnerė nurodė kaip itin 
svarbias.
3. Vertinimas taip pat grindžiamas 
vyriausybių, pilietinės visuomenės 
organizacijų ir kitų besivystančių šalių, 
kurios yra Sąjungos prekybos partnerės, 
suinteresuotųjų subjektų pateiktais 
duomenimis.
4. Komisija pateikia Tarybai ir 
Europos Parlamentui metinę ataskaitą, 
kurioje nurodo vertinimo rezultatus, 
gautus faktus ir ES politinio atsako 
priemones.
5. Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas taisyklėmis, 
kuriomis nustatomos tinkamos priemonės 
BŽŪP poveikiui, BŽŪP strateginiams 
planams ir pagal Sąjungos vystymosi 
tikslus ir besivystančioms šalims skirtoms 
remiamoms intervencinėms priemonėms 
analizuoti, stebėti ir vertinti, atsižvelgiant į 
atitinkamas tarptautines iniciatyvas, visų 
pirma Jungtinių Tautų specialiojo 
pranešėjo teisės į maistą klausimais, 
Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) 
ir Aprūpinimo maistu komiteto 
iniciatyvas.
6. BŽŪP stebėsenos sistemą papildo 
nepriklausoma Sąjungoje veikianti 
sistema, skirta asmenų ar bendruomenių, 
kuriems BŽŪP padarė neigiamą poveikį, 
skundams gauti. Skundus gauna 
Parlamento nuolatinis pranešėjas 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
klausimais ir Komisijos Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros generalinio direktorato 
bylas nagrinėjantis pareigūnas. Įrodymus 
gali pateikti skundo teikėjai arba 
trečiosios šalys.
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
119 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119b straipsnis
Socialinės apsaugos priemonė

 Jeigu BŽŪP turėjo neigiamo poveikio 
ilgalaikiam aprūpinimui maistu arba 
sukėlė didelių sunkumų smulkiesiems 
ūkininkams, paveiktos grupės arba šalys 
gali pasinaudoti socialinės apsaugos 
priemone.

Pagrindimas

Įvairių BŽŪP priemonių poveikis žemės ūkio plėtrai besivystančiose šalyse priklauso nuo 
pasaulio rinkos kainų, prekybos režimų, gamybos pajėgumų ir šalių partnerių politikos 
sprendimų. Taigi, norint gauti įrodymų iš šalių partnerių ir atsižvelgti į tarptautinius pokyčius 
šioje srityje, reikia reguliariai atlikti vertinimą. Socialinės apsaugos sąlyga gali būti 
grindžiama CARIFORUM ir ES ekonominės partnerystės susitarimo 25 straipsnio 2b dalies 
precedentu – joje teigiama, kad apsaugos priemonė gali būti taikoma, kai produktas 
importuojamas į kitos Šalies teritoriją tokiais didesniais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad 
dėl to sutrikdomas arba gali būti sutrikdomas ekonomikos sektorius, ypač jei šie trikdžiai 
sukelia didelių socialinių problemų.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau 
kasmet iki vasario 15 d. iki 2030 m. imtinai 
valstybės narės pateikia Komisijai BŽŪP 
strateginio plano įgyvendinimo rezultatų 
metines ataskaitas už praėjusius finansinius 
metus. 2023 m. teikiama ataskaita apima 
2021 ir 2022 finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 2022 
finansinius metus.

1. Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 
15 d., o vėliau kasmet iki vasario 15 d. iki 
2030 m. imtinai valstybės narės pateikia 
Komisijai BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatų metines ataskaitas 
už praėjusius finansinius metus, kuriose 
atsižvelgiama į plano vidaus ir išorės 
poveikį. 2023 m. teikiama ataskaita apima 
2021 ir 2022 finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 2022 
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finansinius metus.

Pagrindimas

Pagal SESV 208 straipsnį ES įpareigota atsižvelgti į bendradarbiavimo vystymosi labui 
tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 50,78, 81, 104, 
119a ir 141 straipsniuose nurodytus 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
septynerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Likus ne 
mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 
septynerių metų laikotarpio pabaigos 
Komisija parengia naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 
Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 
pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 
atvejus, kai Europos Parlamentas arba 
Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 
straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų 
atšaukimo nutraukiami tame sprendime 
nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 4, 7, 12, 15, 23, 28, 
29, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 
119a ir 141 straipsniuose nurodytus 
deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
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aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

deleguotuosius aktus. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Pagal 4, 7, 12, 15, 23, 28, 29, 32, 
35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104, 119a ir 141 
straipsnius priimtas deleguotasis aktas 
įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
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