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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. Esama nedaug esminių pakeitimų, išskyrus papildomus mažesnio užmojo tikslus, nes 
valstybės narės nustatytų 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 didelį BŽŪP turinio arba „įprastos 
veiklos“ tęstinumą, po 2021 m. 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; 

 dalis dėl išskirtinių rinkos rėmimo priemonių naudojimo yra labai trumpa ir joje 
neanalizuojamas poveikis vystymuisi. Neužsimenama apie galimą neigiamą BŽŪP 
poveikį vystymuisi, nors žemės ūkis išmeta 11 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
kiekio.

                                               
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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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 pridedant „vystymosi skyrių“;

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

 nustatant tam tikras apsaugos priemones 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
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 

(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 
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įnašas siekiant Sąjungos tikslų būtų kuo 
didesnis;

įnašas siekiant Sąjungos tikslų, įskaitant 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. ir Paryžiaus susitarimo tikslus,
būtų kuo didesnis;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Kadangi BŽŪP gali turėti įtakos 
besivystančių šalių prekybos ir vystymosi 
galimybėms, būtina išnagrinėti Sąjungos 
žemės ūkio paramos poveikį 
tarptautinėms kainoms ir prekybos 
disbalansui. Vidaus parama, ypač 
susietosios tiesioginės išmokos, gali 
iškreipti prekybą, nes skatina perteklinę 
gamybą, dėl kurios gali būti mažinamos 
pasaulinės kainos, ir kartu Sąjungos 
žemės ūkio sektoriui sudaromos sąlygos 
eksportuoti žemės ūkio produktus 
mažesnėmis nei vidutinės gamybos 
sąnaudomis. Šis poveikis turėtų būti 
nustatytas, įvertintas ir stebimas kiekvienu 
konkrečiu atveju;

Or. en

Pagrindimas

Dėl ekonominių, socialinių, kultūrinių ir demografinių skirtumų tarp besivystančių šalių ir jų 
viduje, taip pat dėl daugybės veiksnių, kurie daro poveikį aprūpinimui maistu trumpuoju,
vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiais, daryti apibendrinimus yra sudėtinga.
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Pakeitimas 3

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 apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

(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 
Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m. ir Paryžiaus susitarimą. 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 apsaugos sričių 
Sąjungos teisės aktus;

Or. en

Pagrindimas

Bendra žemės ūkio politika turi būti suderinta su Sąjungos vystymosi politika, kaip pripažinta 
SESV 208 straipsnyje ir Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities (COM 
(2017) 713 final), taip pat Tarybos ir valstybių narių 2017 m. naujajame Europos konsensuse 
dėl vystymosi.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)



PA\1167626LT.docx 7/48 PE629.646v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) BŽŪP siekiama atsižvelgti į 
Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo 
tikslus, nustatytus Europos Sąjungos 
sutarties (ES sutarties) 3 ir 21 
straipsniuose ir SESV 208 straipsnyje, 
kuriame nustatytas politikos 
suderinamumo vystymosi labui principas. 
Užtikrinant BŽŪP suderinamumą su 
vystymosi tikslais, reikia sistemingai 
atsižvelgti į Sąjungos politikos poveikį 
besivystančioms šalims ir jų gyventojams. 
Politikos suderinamumo vystymosi labui 
įsipareigojimas įtvirtintas Europos 
konsensuse dėl vystymosi1a, kuriame 
nustatomi vystomojo bendradarbiavimo 
tikslai ir principai. Teisė į vystymąsi 
apibrėžta Deklaracijoje dėl teisės į 
vystymąsi1b;

__________________

1a Priimta 2005 m. gruodžio mėn.

1b Priimta 1986 m. gruodžio 4 d. JT 
generalinės asamblėjos rezoliucijoje 
41/128.

Or. en

Pagrindimas

Komisija savo komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities (COM(2017) 713) pripažino 
BŽŪP išorės aspektą. Vykdant būsimą BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama į vystymosi tikslus, 
taikant politikos suderinamumo vystymosi labui principą (SESV 208 straipsnis). Be to, BŽŪP 
turėtų būti suderinta su ES įsipareigojimais, numatytais pasaulinėje Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje, įskaitant DVT, ir Paryžiaus klimato susitarime. Tik tarpsektorinis požiūris 
sudaro sąlygas plėtoti tvarų ir klimato kaitai atsparų žemės ūkį.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b) atsižvelgiant į Sąjungos, kaip 
pagrindinės eksportuotojos ir 
importuotojos, vaidmenį, BŽŪP atlieka 
svarbų vaidmenį tiek vidaus, tiek 
tarptautinėse žemės ūkio rinkose, todėl tai 
gali paveikti gamybos ir vartojimo 
modelius trečiosiose šalyse, visų pirma 
smulkiųjų ūkininkų pragyvenimo šaltinį 
ir kaimo bendruomenių bei ekosistemų 
atsparumą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11c) vykdant BŽŪP reikia laikytis 
nekenkimo principo ir ji turėtų būti 
suderinta su kitų ES sričių politika ir 
tarptautiniais įsipareigojimais vystymosi 
srityje, ypač su žmogaus teisių, klimato ir 
aplinkos, įskaitant gyvūnų teises, 
apsauga. Be to, įgyvendinant BŽŪP 
neturėtų būti daromas neigiamas išorinis 
poveikis, pvz., vykdant žemės grobimą, 
produkcijos perteklių ar dempingą (tiek 
vidaus, tiek išorės);

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
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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 
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;

(13) nors pagal BŽŪP įgyvendinimo 
modelį Sąjunga turėtų nustatyti Sąjungos 
tikslus ir apibrėžti intervencinių priemonių 
rūšis, taip pat nustatyti pagrindinius 
Sąjungos reikalavimus, taikytinus 
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 
užtikrinti politikos suderinamumą 
vystymosi labui, Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. 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;

Or. en

Pakeitimas 8

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 
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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 sustiprinti 
gamtos išteklius, sustiprinti ekosistemas ir 
jų gebėjimą prisitaikyti prie klimato kaitos 
ir ją sušvelninti, visų pirma pritaikant 
gyvulininkystės produkciją prie 
ekologiniu požiūriu tinkamų pajėgumų, 
mažinant priklausomybę nuo netvarių 
išteklių, įskaitant iškastinį kurą, ir 
palaipsniui gerinant biologinę įvairovę ir 
dirvožemio kokybę. Todėl priemonės, 
kurių imamasi pagal šį reglamentą, 
neturėtų kelti pavojaus besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių 
(MIŠ), maisto gamybos ir perdirbimo 
pajėgumams ir ilgalaikiam aprūpinimui 
maistu;

Or. en

Pakeitimas 9

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 svyravimu 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 regionines rinkas;
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Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) Siekdama prisidėti prie Sąjungos 
įsipareigojimų sušvelninti klimato kaitą ir 
taip sumažinti neigiamą klimato kaitos 
poveikį besivystančioms šalims, Sąjunga 
besivystančiose šalyse turėtų skatinti 
plėtoti agroekologinių ūkininkavimo 
metodus, kurie: i)padeda užtikrinti 
aplinkos tvarumą, didinant žemės ūkio ir 
biologinės įvairovės bei dirvožemio būklę, 
mažinant išmetamą šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų kiekį bei priklausomybę 
nuo sąnaudų, įskaitant iškastinius 
energijos šaltinius; ii) gerina sveikatos 
priežiūrą ir įvairią bei prieinamą mitybą; 
iii)iii) skatina kaimo plėtrą ir vietos 
ekonomiką ir iv) yra pritaikyti prie 
kultūros, dera su kultūriniu tapatumu ir 
tradicijomis;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Nustatant žemės geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės (GAAB)) standartus 
taip pat reikėtų atsižvelgti į pasaulinius 
Sąjungos maisto ir ūkininkavimo modelio 
aspektus, įskaitant BŽŪP poveikį 
besivystančių šalių gyventojams. Visų 
pirma, visoje atitinkamoje ariamoje 
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žemėje į sėjomainą įtraukus ankštinių 
augalų komponentą, Sąjunga sumažintų 
savo priklausomybę nuo importuojamų 
pašarų, ypač sojų ir alyvpalmių produktų, 
kurie skatina miškų naikinimą, žemės 
grobimą, biologinės įvairovės nykimą ir 
bendruomenių perkėlimą. Antra, 
nustatant GAAB standartą, kad būtų 
galima geriau suderinti gyvulius su 
Europos aplinkos pajėgumu, remiantis 
galiojančiais įsipareigojimais pagal 
Vandens pagrindų direktyvą ir stiprinant 
ryšį su pašarais, Sąjungos gyvulininkystės 
sektorius būtų pritaikytas prie ribotų 
Sąjungos gamtinių išteklių, taip pat būtų 
mažinama vandens tarša ir užtikrinamas 
tvarumas;

Or. en

Pagrindimas

Tai leistų valstybėms narėms, pirma, sumažinti baltyminių augalų importą iš trečiųjų šalių ir 
palaipsniui jo atsisakyti, importo ir, antra, palaipsniui nutraukti perteklinę gamybą 
gyvulininkystės sektoriuje, laipsniškai mažinti gyvulių skaičių, kad jis atitiktų ES gamtos 
išteklių ribas, pereinant nuo išmokų už kiekvieną gyvulį prie plotu grindžiamos gyvulių 
auginimo sistemos.

Pakeitimas 12

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 

(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. Susietoji pajamų parama turėtų 
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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;

padėti reaguoti į akivaizdų aplinkos ar 
socialinį poreikį arba teikti naudą.
Laikantis Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. ir Paryžiaus 
susitarimo, susietoji pajamų parama 
neturėtų daryti neigiamo poveikio 
besivystančioms šalims ir neturėtų sukelti 
vidaus ir tarptautinės rinkos iškraipymų, 
kurie neigiamai veikia žemės ūkio ir 
maisto sektorių investicijas, gamybą ir 
perdirbimą besivystančiose šalyse 
partnerėse, tačiau turėtų būti skiriama tik 
tiems gamybos būdams, kurie mažiau 
kenkia aplinkai ir (arba) gyvūnams, nei 
reikalaujama pagal minimalų teisinį 
standartą. 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, tuo pačiu mažinant Sąjungos 
žemės ūkio produktų, ypač sojos ir 
aliejinių palmių produktų, vartojimo 
poveikį miškų naikinimui. Todėl ankštinių 
augalų, auginamų sėjomainos būdu 
ariamojoje žemėje, gamyba turėtų būti 
remiama kaip Sąjungos masto baltymų 
strategijos, kuria siekiama mažinti 
priklausomybę nuo sojos ir gyvūnų 
pašarų importo iš trečiųjų šalių, dalis;

Or. en

Pagrindimas

Susietoji pajamų parama turėtų reaguoti į aiškius aplinkosaugos ar socialinius poreikius arba 
ji turėtų būti naudinga ir neturėtų sukelti vidaus ir tarptautinės rinkos iškraipymų, kurie 
neigiamai veikia žemės ūkio produktų sektoriaus investicijas, gamybą ir perdirbimą 
besivystančiose šalyse partnerėse. Tuo tarpu precedento neturinti sojų ir aliejinių palmių, 
naudojamų pašarams kaip sojų miltai ir palmių aliejaus išspaudos, kultūrų plėtra paskatino 
miškų naikinimą, žemės grobimą ir žmogaus teisių pažeidimus pietinėse pasaulio šalyse.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Siekiant užtikrinti, kad 
įgyvendinant Sąjungos žemės ūkio ir 
žemės ūkio prekybos politiką būtų 
laikomasi Sąjungos įsipareigojimų dėl 
politikos suderinamumo vystymosi labui, 
Sąjungos rinkos stebėjimo centrų 
vaidmuo turėtų būti išplėstas siekiant 
stebėti Sąjungos žemės ūkio produktų 
eksporto ir importo į besivystančias šalis 
ir iš jų tendencijas, kad būtų iš anksto 
įspėjama dėl prekybos pokyčių, kurie 
galėtų turėti neigiamos įtakos vietos žemės 
ūkio produktų sektoriaus vystymuisi 
besivystančiose šalyse, ypač mažiausiai 
išsivysčiusiose šalyse; Ypatingas dėmesys 
turėtų būti skiriamas produktams, kuriuos 
šalys partnerės laiko jautriais, ir 
produktams, gautiems iš tų sektorių, 
kuriuose yra skiriamos BŽŪP susietos 
išmokos ir kuriuose taikomos BŽŪP 
krizės valdymo priemonės. Remdamasi šia 
analize, Sąjunga turėtų galėti stebėti savo 
tarptautinių ir Sutarties įsipareigojimų 
vykdymą ir tais atvejais, kai išankstinio 
perspėjimo sistema rodo, kad nesilaikoma 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
įpareigojimo, ji turėtų nedelsdama pradėti 
diskusijas su paveiktais partneriais, kad 
parengtų tinkamas taisomąsias priemones 
susirūpinimą keliantiems klausimams 
spręsti;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Siekdamos užtikrinti susietų 
pajamų paramos medvilnės sektoriuje 
atitiktį Sąjungos tarptautiniams 
įsipareigojimams, susijusiems su politikos 
suderinamumu vystymosi labui, valstybės 
narės, dislokuojančios tokią paramą, 
turėtų stebėti jos padarinius gamybai ir 
prekybai ir teikti ataskaitas Komisijai, kad 
Komisijai būtų lengviau stebėti medvilnės 
gamybą ir susietąją paramą medvilnės 
gamybai besivystančiose šalyse 
partnerėse, visų pirma aprūpinimo maistu 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) ankštinių augalų sektoriui turėtų 
būti nustatyta sistema, kuria siekiama 
trijų tikslų. Pirma, atsižvelgiant į 15 DVT, 
Sąjungos įsipareigojimą dėl miškų 
naikinimo sustabdymo ir esamų privačių 
įmonių įsipareigojimų dėl miškų 
naikinimo sustabdymo, mažinama 
priklausomybė nuo koncentruotų pašarų 
mišinių, kuriuose yra sojų, ypač išaugintų 
žemėje, kurioje neseniai iškirstas miškas 
arba kurios paskirtis neseniai pakeista.
Antra, pašalinti maistinių medžiagų 
apykaitos spragas ir apriboti ją vietos ir 
regioninių upių baseinų ribomis pagal 
Vandens pagrindų direktyvą. Trečia, 
stiprinti vietos ir regionines maisto ir 
pašarų rinkas, taip pat remti konkrečioms 
vietovėms pritaikytas ir mažai išteklių 
reikalaujančias sėklų rūšis. Šiais 
mokėjimais neturėtų būti remiamos 
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ankštinių augalų monokultūros ir 
nuolatiniai pasėliai;

Or. en

Pakeitimas 16

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.
Susietoji pajamų parama turėtų būti 
skiriama tik tiems gamybos metodams, 
kurie gyvūnams ir aplinkai kenkia 
mažiau, nei privaloma pagal būtiniausią 
teisinį standartą. 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, jei ta parama pagrįsta 
realiais socialiniais ir ekologiniais 
poreikiais;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, ES visose politikos srityse, kurios gali turėti įtakos 
besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus.
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Pakeitimas 17

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 
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;

(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 
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;

Or. en

Pakeitimas 18

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 

(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 
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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;

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;

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
83 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

(83) siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, 
apsaugoti Sąjungoje ir už jos ribų 
veikiančių ūkininkų teises ir užtikrinti 
sklandų, nuoseklų ir efektyvų tiesioginių 
išmokų intervencinių priemonių rūšių 
taikymą, Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti tam tikrus aktus dėl 
taisyklių, pagal kurias išmokos bus 
skiriamos su sąlyga, kad būtų naudojamos 
tam tikrų kanapių veislių sertifikuotos 
sėklos, ir dėl kanapių veislių nustatymo bei 
jose esančio tetrahidrokanabinolio kiekio 
tikrinimo procedūrų; taisyklių dėl geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir tam 
tikrų susijusių nuostatų dėl tinkamumo 
finansuoti reikalavimų; taip pat dėl 
deklaracijos turinio ir reikalavimų, kuriuos 
reikia atitikti, kad būtų galima pasinaudoti 
teisėmis į išmokas; papildomų taisyklių dėl 
ekologinių sistemų; priemonių, kuriomis 
siekiama, kad susietosios pajamų paramos 
gavėjai nenukentėtų dėl struktūrinių tam 
tikro sektoriaus rinkos pusiausvyros 
sutrikimų, įskaitant sprendimą, kad tokios 
paramos išmokos gali būti toliau mokamos 
iki 2027 m., remiantis gamybos vienetais, 
kuriems tos išmokos skirtos ankstesniu 
ataskaitiniu laikotarpiu; taisyklių ir sąlygų 
dėl žemės sklypų ir veislių patvirtinimo 
skiriant specialiąją išmoką už medvilnę, 
taip pat taisyklių dėl tos išmokos skyrimo 
sąlygų;

Or. en

Pagrindimas

Pagal SESV 208 straipsnį ES įpareigota atsižvelgti į bendradarbiavimo vystymosi labui 
tikslus savo įgyvendinamos politikos srityse, kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims.
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Pakeitimas 21

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 22

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 
būdingą maistą, pagamintą taikant 
ekologiniu požiūriu patikimus ir tvarius 
metodus, ir žmonių teisė nustatyti savo 
maistą ir žemės ūkio sistemas;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

siekiama toliau gerinti darnųjį 
ūkininkavimo, maisto produktų gamybos ir 
kaimo vietovių vystymąsi Sąjungoje ir už 
jos ribų, laikantis Sutarties prievolių, ir ja 
siekiama šių bendrųjų tikslų:

Or. en

Pakeitimas 24

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 integracinė, atspari bei įvairialypė ir 
užtikrintų tvarų, decentralizuotą, ilgalaikį 
aprūpinimą maistu, vengiant produkcijos 
pertekliaus ir užtikrinant politikos 
suderinamumą vystymosi labui;

Or. en

Pakeitimas 25

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 
žemės ūkio požiūriu;

Or. en
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Pakeitimas 26

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.

Or. en

Pakeitimas 27

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 tokiu būdu, kad 
būtų užtikrintas Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. kompleksinių 
tikslų ir įsipareigojimų pagal Paryžiaus 
susitarimą pasiekimas. Kai padedama 
siekti šių tikslų, šiuo reglamentu siekiama 
skatinti žinias, metodus ir priemones ir 
keistis jais, žemės ūkyje bei kaimo 
vietovėse, skatinant praktinį jų taikymą, ir 
užtikrinti perėjimą prie darnaus 
vystymosi, kaip nurodyta SESV 11 
straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas
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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, taip 
stabdant ūkininkų ir ūkininkų struktūrų 
praradimą, kad būtų užtikrintas ilgalaikis 
aprūpinimas maistu ir maisto 
pakankamumas Sąjungos piliečiams, 
vengiant produkcijos pertekliaus;

Or. en

Pakeitimas 29

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, 
atsižvelgiant į rinkų gausą, įskaitant 
vietos ir regionų rinkas, ir didinti 
konkurencingumą ilguoju laikotarpiu, be 
kita ko, daugiau dėmesio skiriant 
tarpusavio mokymuisi, moksliniams 
tyrimams, metodams ir priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje;

c) gerinti ūkininkų padėtį vertės 
grandinėje, skatinant trumpas tiekimo 
grandines;

Or. en
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Pakeitimas 31

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, laikantis Paryžiaus susitarimo ir 
Sąjungos klimato tikslų;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti darnųjį vystymąsi ir 
veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, valdymą;

e) skatinti gamtos išteklių, tokių kaip 
vanduo, dirvožemis ir oras, apsaugą ir 
stiprinimą daug biologinės įvairovės 
išteklių ir mažai agrocheminių išteklių 
naudojančiose sistemose;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) padėti apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti 
buveines bei kraštovaizdžius;

f) padėti apsaugoti biologinę įvairovę, 
gerinti ekosistemų veikimą ir 
ekosistemines paslaugas, ypač dirvožemiui,
ir išsaugoti bei gerinti buveines bei 
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kraštovaizdžius, kad jie būtų atsparesni;

Or. en

Pakeitimas 34

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, veiklos rūšių ir 
pajamų įvairinimą, socialinę įtrauktį ir 
kovą su skurdu bei vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant darnų miškų ūkio 
sektorių, ir mažinti skurdą ir atskirtį 
kaimo vietovėse ir gerinti pagrindines 
viešąsias paslaugas, skatinant socialinę ir 
teritorinę įtrauktį;

Or. en

Pakeitimas 35

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 Sąjungos žemės ūkio 
sektorius labiau atitiktų jos piliečių
poreikius, susijusius su tvariu maistu, 
ūkininkavimu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant tvarių vartojimo modelių, mažai 
išteklių naudojančių gamybos sistemų, ir 
priklausomybės nuo pesticidų mažinimo 
skatinimą), maisto švaistymo prevencija, 
taip pat gyvūnų gerove ir gyvulininkystės 
produkcija, kuria būtų atsižvelgiama į 
Sąjungos ekologines galimybes, laikantis 
principo „nepakenk“ ir politikos 
suderinamumo vystymosi labui;
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Or. en

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) sistemingai atsižvelgti į vystomojo 
bendradarbiavimo tikslus ir prisidėti prie 
Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 
2030 m. įgyvendinimo, vengiant Sąjungos 
politikos neigiamo išorės poveikio 
besivystančioms šalims ir jų gyventojams.

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Siekdamos šių konkrečių tikslų, 
valstybės narės turi užtikrinti, kad paramos 
pagal BŽŪP teikimo tvarka būtų 
paprastesnė ir kad ta parama būtų 
veiksminga, taip pat įvairių tikslų ir 
esamų įsipareigojimų, pvz., politikos 
suderinamumo vystymosi labui ir 12-o 
darnaus vystymosi tikslo, suderinamumą.

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a 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 
nustatytas, ir 2 dalyje nustatytus tikslus.

3. Komisija, prieš patvirtindama 
strateginius planus, užtikrina, kad jais 
būtų laikomasi šiame straipsnyje 
nustatytų tikslų.

Or. en

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 39

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis

Politikos suderinamumas vystymosi labui 

1. Kaip nustatyta SESV 
208 straipsnyje, visose Sąjungos politikos 
srityse, kurios gali turėti įtakos 
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besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į 
vystymosi tikslus. Laikantis politikos 
suderinamumo vystymosi labui principo, 
valstybės narės ir Komisija vykdo BŽŪP 
įgyvendinimo stebėseną ir užtikrina, kad 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus 
būtų išvengta neigiamo poveikio 
besivystančių šalių vietos žemės ūkio 
rinkoms ir vietos gamintojams.

2. Komisija ir valstybės narės, 
laikydamosi savo įsipareigojimo 
įgyvendinti Europos konsensusą dėl 
vystymosi,

– parengia BŽŪP strateginius planus,

– pasiekia Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. nustatytus 
tikslus, t. y.:

a) 2-ą tikslą – panaikinti badą, užtikrinti 
aprūpinimą maistu ir geresnę mitybą ir 
pasiekti tvarų žemės ūkį, visų pirma:

i) padedant plėtoti Sąjungoje ir už jos ribų 
diversifikuotą ir tvarų žemės ūkį ir 
atsparią agroekologinę praktiką, kuria 
būtų apsaugotos ekosistemos ir gamtos 
ištekliai, sustiprintas jų gebėjimas 
prisitaikyti prie klimato kaitos, kuo labiau 
sumažinant priklausomybę nuo išorės 
išteklių, įskaitant iškastinio kuro energiją, 
ir palaipsniui gerinant žemės ir 
dirvožemio kokybę;

ii) padedant išsaugoti genetinę sėklų, 
auginamų augalų ir ūkinių bei naminių 
gyvūnų ir susijusių laukinių rūšių 
įvairovę Sąjungoje ir už jos ribų;

iii) padedant išnaudoti smulkiųjų 
ūkininkų ir mažų žemės ūkio įmonių 
potencialą Sąjungoje ir už jos ribų, 
ypatingą dėmesį skiriant moterims, 
čiabuvių tautoms, šeimos ūkininkams ir 
ganykline gyvulininkyste užsiimantiems 
asmenims;

iv) padedant plėtoti vietos maisto sistemas 
ir šalies bei regionines rinkas Sąjungoje ir 
už jos ribų, siekiant kuo labiau sumažinti 
priklausomybę nuo maisto importo ir 
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trumpinti maisto tiekimo grandines;

v) panaikinant pasaulio prekybą 
iškraipančią eksporto praktiką, ypač 
besivystančių šalių žemės ūkio rinkose, 
atsižvelgiant į Dohos plėtros derybų 
raundo įgaliojimus ir PPO principą, pagal 
kurį besivystančioms šalims taikomas 
specialus ir diferencijuotas režimas;

b) 10-ą tikslą – mažinti nelygybę šalių 
viduje ir tarp šalių;

c) 12-ą tikslą – užtikrinti tvarius vartojimo 
ir gamybos modelius;

d) 13-ą tikslą – imtis skubių veiksmų 
siekiant švelninti klimato kaitą ir jos 
poveikį. Šiuo tikslu Sąjunga ir jos 
valstybės narės:

i) į BŽŪP strateginius planus visapusiškai 
integruoja klimato kaitos švelninimo ir 
prisitaikymo prie jos priemones;

ii) laikosi principo „pirmiausia –
klimatas, paskui –prekyba“: su prekyba 
susijusios taisyklės žemės ūkio srityje 
neturėtų trukdyti politikos priemonėms 
trečiosiose šalyse, kuriomis skatinama 
pereiti prie tausaus išteklių naudojimo ar 
daugiašalių klimato tikslų.

3. Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad visa BŽŪP ir nacionaliniai 
strateginiai planai atitiktų JT teisę į 
maistą ir teisę į vystymąsi. Šiuo tikslu 
Komisija ir valstybės narės:

i) vykdo žemės ūkio rinkos stebėseną 
nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu 
lygmenimis, plėsdamos Sąjungos rinkos 
stebėjimo centrų vaidmenį stebint 
Sąjungos žemės ūkio produktų eksportą ir 
importą į besivystančias šalis ir iš jų, 
renkant suskirstytus žemės ūkio rinkos 
duomenis;

ii) sukuria išankstinio perspėjimo 
mechanizmą, kuris įspėtų apie neigiamą 
poveikį vietos žemės ūkio maisto produktų 
sektoriams besivystančiose šalyse 
partnerėse, visų pirma smulkiųjų ir 
moterų ūkininkių pragyvenimo šaltinių 
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atžvilgiu;

iii) sukuria skundų ir ginčų sprendimo 
mechanizmą, kuris suteiktų galių vietos 
gamintojams besivystančiose šalyse ir 
užtikrintų jų teisę į vystymąsi.

Or. en

Pakeitimas 40

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.

Or. en

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 41

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;

Or. en



PA\1167626LT.docx 31/48 PE629.646v01-00

LT

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sukurti savarankišką ir tvarią žiedinę Europos žemės ūkio sistemą, atitinkančią 
Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus klimato kaitos susitarime 
nustatytus tikslus ir uždavinius, gamintojai privalo laikytis privalomų gamybos standartų, 
naudingų aplinkai ir klimatui.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Susietoji pajamų parama, teikiama 
remiantis šiuo straipsniu, skiriama tik 
ūkiams, kurie neviršija apibrėžto 
didžiausio gyvūnų laikymo tankio.

Or. en

Pagrindimas

Susietoji pajamų parama turėtų būti teikiama tik tuo atveju, jei laikomasi griežtų darnumo 
kriterijų, nes dėl jos atsiranda iškraipymų tiek ES vidaus rinkoje, tiek už jos ribų, ir gamyba 
perkeliama į kai kurias valstybes nares arba iš kitų valstybių narių, arba iš trečiųjų šalių. 
Susietąja pajamų parama dažnai remiama intensyvi gyvulininkystės mėsos ir pieno 
produkcija ir, siekiant sumažinti neigiamą produkcijos pertekliaus poveikį, ypač klimatui, 
parama skiriama tik tiems ūkiams, kurie neviršija gyvūnų laikymo tankio, ir ja padedama 
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ūkininkams pereiti prie įvairesnių gamybos modelių.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Kai valstybė narė savo 
strateginiame plane siūlo savanorišką 
susietąją paramą, kaip numatyta 106 
straipsnyje, Komisija atlieka paramos 
kiekvienam sektoriui, kaip pasiūlė 
valstybė narė, sąlygų, taikymo srities ir 
lygio ex ante vertinimą, siekdama 
užtikrinti, 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) suteikiant susietąją pajamų 
paramą nesudaromos sąlygos prekybos 
rezultatams, kuriais būtų daromas 
neigiamas poveikis žemės ūkio maisto 
produktų sektoriaus investicijoms, 
gamybai ir perdirbimo plėtojimui 
besivystančiose šalyse partnerėse;

e) savanoriška susietoji parama 
neteikiama rinkoms, kurios patiria krizę 
dėl produkcijos pertekliaus arba 
perteklinės pasiūlos;

f) parama gyvulininkystės 
produkcijai teikiama tik esant mažam 
gyvūnų tankiui, atsižvelgiant į atitinkamų 
upių baseinų ekologinių galimybių ribas 
pagal Vandens pagrindų direktyvą 
2000/60/EB, ir yra susijusi su pakankamu 
pašarų ar ganyklų plotu, kuris išlaikomas 
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be išorinių išteklių naudojimo.

Komisija, remdamasi pirmiau nurodytų 
sąlygų vertinimu, gali patvirtinti arba, 
derindama su ta valstybe nare, kaip 
nurodyta šio reglamento 115 ir 116 
straipsniuose, patikslinti tos valstybės 
narės siūlomus kintamuosius.

Or. en

Pagrindimas

Susietoji pajamų parama turėtų būti teikiama tik tuo atveju, jei laikomasi griežtų darnumo 
kriterijų, nes dėl jos atsiranda iškraipymų tiek ES vidaus rinkoje, tiek už jos ribų, ir gamyba 
perkeliama į kai kurias valstybes nares arba iš kitų valstybių narių, arba iš trečiųjų šalių.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29a straipsnis

Politikos suderinamumo vystymosi labui 
stebėsena

Valstybės narės ir Komisija vykdo 
suteiktos susietosios paramos stebėseną. 
Nustačius neigiamą poveikį, susietoji 
parama atitinkamam sektoriui 
nutraukiama arba atitinkamai 
sumažinama, kad būtų laikomasi pirmiau 
nurodytų sąlygų.

Komisijai suteikiami įgaliojimai inicijuoti 
dialogus su besivystančiomis šalimis 
partnerėmis, kuriose susietosios paramos 
teikimas neigiamai veikia vietos žemės 
ūkio maisto produktų sektoriaus plėtrą, 
kad būtų galima imtis taisomųjų 
priemonių (taip pat ir įgyvendinant 
Sąjungos prekybos politiką) siekiant 
sumažinti neigiamą poveikį.

Prireikus Komisijai pagal 138 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
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deleguotuosius aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas priemonėmis, 
kurias valstybės narės turi priimti 
teikdamos susietąją pajamų paramą, kad 
būtų pašalintas neigiamas poveikis šalių 
partnerių žemės ūkio maisto produktų 
sektoriaus plėtrai.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis

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, įskaitant 
ekologinį ūkininkavimą, kuriuose taikomi 
griežtesni nei minimalūs teisiniai gyvūnų 
gerovės arba aplinkos standartai, arba jei 
jie svarbūs dėl ekonominių, socialinių arba 
aplinkosaugos priežasčių ir jų poreikis 
pagrindžiamas empiriniais, kiekybiniais ir 
nepriklausomai patikrinamais įrodymais: 
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, cukranendrių ir 
paprastųjų trūkažolių, vaisių bei daržovių.

Or. en

Pagrindimas

Būsimąja BŽŪP turėtų būti siekiama besivystančioms šalims suteikti veiksmų planą, kaip 
pasiekti 2-ą DVT (panaikinti badą, užtikrinti aprūpinimą maistu ir geresnę mitybą ir skatinti 
tvarų žemės ūkį). Be to, naujausiuose moksliniuose tyrimuose (Vageningeno ekonomikos 
moksliniai tyrimai) atskleidžiama, kad dėl susietosios pajamų paramos ES cukrinių runkelių 
sektoriui dirbtinai skatinamas produkcijos perteklius, o dėl jo savo ruožtu mažinamos 
gamintojų kainos visoje Sąjungoje ir iškraipoma rinka Sąjungoje ir už jos ribų.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali susietąją 
pajamų paramą skirti kaip išmoką už 
hektarą tik už plotą, išreikštą jų apibrėžtais 
reikalavimus atitinkančiais hektarais.

1. Valstybės narės gali susietąją 
pajamų paramą skirti kaip išmoką už 
hektarą tik už plotą, išreikštą jų apibrėžtais 
reikalavimus atitinkančiais hektarais. 
Gamintojai ir paramos gavėjai gali gauti 
susietąsias išmokas tik tuomet, jei 
laikoma, kad jų standartiniai gamybos 
metodai yra labiau nekenksmingi 
gyvūnams ir aplinkai nei minimalūs 
teisiniai standartai.

Or. en

Pagrindimas

Susietosios išmokos turėtų būti mokamos tik gamintojams, kurie taiko aplinkai, klimatui ir 
vystymuisi palankius gamybos standartus, kad būtų skatinama laikytis Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarime nustatytų tikslų.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a skirsnis (naujas) – 58 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6A SKIRSNIS

ANKŠTINIŲ AUGALŲ SEKTORIUS

58a straipsnis

Ankštinių augalų sektoriaus tikslai

1. Valstybės narės ankštinių augalų 
sektoriuje siekia šių tikslų:

a. pagal sistemą didinamas tvarus 
ankštinių augalų auginimas ir vartojimas 
visoje Sąjungoje, siekiant didinti 



PE629.646v01-00 36/48 PA\1167626LT.docx

LT

savarankiškumą pagal I priede nustatytas 
siektinas reikšmes;

b. Sąjungos finansine parama 
remiami lauko ankštiniai augalai – tai ne 
mažiau kaip trejų metų sėjomainos arba 
tam tikrų rūšių derinio laikinose pievose 
ariamoje žemėje dalis. Ši sėjomaina yra 
suderinama su 28 straipsnyje 
numatytomis klimatui ir aplinkai 
naudingomis sistemomis („ekologinės 
sistemos“), pagal kurias už ketverių ir 
daugiau metų sėjomainas gali būti 
atlyginama. Pagal šią sistemą taip pat gali 
būti skiriamos išmokos už mažesnių 
augalų tarp kitų augalų (angl. under-
cropping) arba augalų derinio (angl. 
intercropping) auginimą, už kurį 
neatlyginama pagal kitas priemones;

c. ganymas ganykloje, 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 yra suderinamos su Sąjungos 
klimato ir aplinkos srities įsipareigojimais 
ir teisės aktais ir nesukelia tiesioginio ar 
netiesioginio žemės paskirties keitimo, 
darant iš tikrųjų teigiamą poveikį 
bendram šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekiui pagal Pasaulinį biosferos 
valdymo modelį (GLOBIOM).

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės išmokas skiria tik 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams,
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kurie gali padėti siekti 6 
straipsnio 1 dalyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

4. Valstybės narės išmokas skiria 
ūkininkams ir kitiems paramos gavėjams, 
prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, 
kurie gali padėti siekti 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų konkrečių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti 
reikalingų žinių ir informacijos.

10. Valstybės narės užtikrina, kad 
asmenys, atliekantys su šia intervencinių 
priemonių rūšimi susijusius veiksmus, 
galėtų gauti tiems veiksmams atlikti 
reikalingų žinių ir informacijos, įskaitant 
galimybę gauti ekspertų nuomones dėl 
perėjimo prie aplinkai ir klimatui 
palankių žemės ūkio gamybos metodų, 
įskaitant ekologinį ūkininkavimą.

Or. en
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Pagrindimas

Sąjunga turėtų suteikti galimybę susipažinti su ekspertų informacija, įskaitant investicijas į 
mokslinius tyrimus, siekiant palengvinti perėjimą prie žemės ūkio praktikos atsižvelgiant į 
Darnaus vystymosi darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarime nustatytus tikslus.

Pakeitimas 52

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, tuo 
pačiu metu atsižvelgdamos į galimą 
neigiamą poveikį žemės ūkio maisto 
produktų sektoriaus investicijoms, 
gamybai ir perdirbimo plėtrai 
besivystančiose šalyse partnerėse.  

Or. en

Pakeitimas 53

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.

Or. en
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Pakeitimas 54

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.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Remdamasi šiais tyrimais, 
Komisija pasiūlo stebėjimo metodiką, 
kuria užtikrinama, kad:

a) prie klimato srities išlaidų būtų 
priskiriamos tik išlaidos veiklai, kuria 
ženkliai prisidedama prie išmetamųjų 
teršalų mažinimo ir sekvestracijos;

b) kiekvienų išlaidų, kurios laikomos 
klimato srities išlaidomis, procentinė dalis 
būtų proporcinga faktiniam teigiamam 
atitinkamos veiklos poveikiui šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimo 
mažinimui arba jų sekvestracijos 
didinimui;

c) išlaidos veiklai, didinančiai šiltnamio 
efektą sukeliančių dujų išmetimą arba 
mažinančiai jų sekvestraciją, būtų taikant 
panašią metodiką atskaitomos iš bendrų 
klimato srities išlaidų.
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Or. en

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 56

Pasiūlymas dėl reglamento
87 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Indėlis į tikslinio išlaidų rodiklio 
vykdymą vertinamas taikant 
specialiuosius korekcinius koeficientus, 
kurie nustatomi pagal tai, ar paramos 
indėlis į klimato kaitos srities tikslų 
vykdymą yra didelis ar vidutinis. Šie 
korekciniai koeficientai yra:

Išbraukta.

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

b) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
klimatui ir aplinkai naudingomis 
sistemomis, kaip nurodyta III antraštinės 
dalies II skyriaus II skirsnio 4 
poskirsnyje;

c) 100 % – išlaidoms, susijusioms su 
86 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje 
nurodytomis intervencinėmis 
priemonėmis;

d) 40 % – išlaidoms, susijusioms su 
66 straipsnyje nurodytomis gamtinėmis ar 
kitokiomis vietovei būdingomis kliūtimis.

Or. en
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija įvertina pasiūlytus BŽŪP 
strateginius planus, atsižvelgdama į planų 
išsamumą, nuoseklumą ir derėjimą su 
bendraisiais Sąjungos teisės, įskaitant 
SESV 208 straipsnį, 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, 
atitiktį jau patvirtintoms ilgalaikėms 
nacionalinėms siektinoms reikšmėms, 
kurios nurodytos XI priede išvardytuose 
tesės aktuose arba pagal juos nustatytos, 
taip pat paramos gavėjams ir 
administracijoms tenkančios 
administracinės naštos dydį. 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei valstybė narė tarptautiniu arba 
Sąjungos lygmeniu prisiima naujus 
klimato srities įsipareigojimus, jei iš dalies 
pakeičiami jai Sąjungos lygmeniu 
nustatyti klimato srities tikslai arba jei 
moksliniais tyrimais įrodoma, kad 
einamosios valstybės narės išmetamųjų 
teršalų kiekio tendencijos neatitinka jos 
įsipareigojimų, ta valstybė narė pateikia 
prašymą dėl pakeitimų, kad būtų 
padidintas jos plano, susijusio su klimato 
kaitos švelninimu, užmojis.

Or. en

Pakeitimas 59

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.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
119 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119a straipsnis

Politikos suderinamumo vystymosi labui 
stebėjimo mechanizmas

Laikantis SESV 208 straipsnio reguliariai 
atliekami nepriklausomi BŽŪP poveikio 
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besivystančių šalių maisto gamybos 
pajėgumui ir ilgalaikiam aprūpinimui 
maistu vertinimai, ypatingą dėmesį 
skiriant vietos smulkiesiems gamintojams 
ir moterims ūkininkėms. Vertinimas taip 
pat grindžiamas vyriausybių, pilietinės 
visuomenės organizacijų ir kitų 
besivystančių šalių, kurios yra Sąjungos 
prekybos partnerės, suinteresuotųjų 
subjektų pateiktais duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
119 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119b straipsnis

Komisija deleguotaisiais aktais nustato 
vertinimo aprėptį ir tvarką, atsižvelgdama 
į atitinkamas tarptautines iniciatyvas, 
ypač į specialiojo Jungtinių Tautų 
pranešėjo teisės į maistą klausimais, FAO 
ir Aprūpinimo maistu pasaulyje komiteto 
iniciatyvas.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
119 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119c straipsnis

BŽŪP išorinis poveikis vertinamas 
sistemingai, atsižvelgiant į DVT rodiklius. 
Sąjunga ir jos valstybės narės turėtų 
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sukurti metodinę BŽŪP poveikio 
besivystančioms šalims stebėsenos 
sistemą, visų pirma tose srityse, kurios 
šalies partnerės laikomos jautriomis.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
119 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119d straipsnis

Komisija pateikia Tarybai ir Europos 
Parlamentui metinę ataskaitą, kurioje 
nurodo vertinimo rezultatus, gautus 
faktus ir ES politinio atsako priemones.

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
119 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119e straipsnis

Skundai

Smulkiųjų ūkininkų ir paveiktų grupių 
besivystančiose šalyse, kuriems dėl 
tiesioginio arba netiesioginio BŽŪP 
poveikio kyla arba gali kilti didelių 
sunkumų, skundus priima nuolatinis 
Europos Parlamento pranešėjas vystymosi 
politikos klausimais. Siekiant užtikrinti 
sąžiningą skundo nagrinėjimą skundo 
pateikėjui padeda Žemės ūkio ir kaimo 
plėtros generalinio direktorato bylas 
nagrinėjantis pareigūnas. Įrodymus gali 
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pateikti paveiktos grupės arba kiti 
suinteresuotieji subjektai.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
119 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119f 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.

Or. en

Pagrindimas

The impact of different CAP instruments on agricultural development in developing countries 
depends on factors such as world market prices, trade regimes, production capacities and 
policy choices in the partner countries. Hence, regular assessment is required to receive 
evidence from within the partner countries and to take into account international 
developments in this area. A social safeguard clause may be based on the precedent of Article 
25(2b) of the European Partnership Agreement Cariforum-EU, which states that a safeguard 
measure may be taken when a product is being imported into the territory of the other Party 
in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause
disturbances in a sector of the economy, particularly where these disturbances produce major 
social problems

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis
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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 po to iki 2030 m. imtinai kasmet 
ne vėliau kaip vasario 15 d. 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 
finansinius metus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO 1 lentelės 5 GAAB 4 skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ūkių tvarumo priemonės maisto medžiagų 
naudojimui valdyti naudojimas

Ūkių tvarumo priemonės dirvožemio 
gyvybingumui ir dirvožemio gyvių bei 
drėkinimo stebėjimo priemonių
naudojimas

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO 1 lentelės 5 GAAB 5 skiltis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Darnus maisto medžiagų valdymas Tvarus maistinių medžiagų valdymas, 
ilgalaikis derlingumas, anglies dioksido 
absorbavimas, vandens ciklo 
reguliavimas, potvynių rizikos mažinimas

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO 1 lentelės 8 GAAB 4 skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sėjomaina Bent trimetė sėjomaina, įskaitant 
ankštines kultūras, visoje ariamoje žemėje

Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO 1 lentelės 8 GAAB 5 skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dirvožemio potencialo išsaugojimas Dirvožemio potencialo išsaugojimas, 
vengiant monokultūrų, didinant 
atsparumą kenkėjų antpuoliams, didinant 
dirvožemio biotą ir susijusį dirvožemio 
derlingumą, didinant azoto kaupimą, 
tiekiant vietinės ar regioninės kilmės 
gyvulių pašarus

Or. en
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
III PRIEDO 1 lentelės 11 GAAB (nauja) 3, 4 ir 5 skiltys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 GAAB

Gyvulių laikymo tankis, neviršijantis upių 
baseinų ekologinių galimybių ribų ir 
susijęs su pašarų ar ganyklų plotu 

Uždarojo ciklo maisto medžiagų apykaita, 
kiek įmanoma sumažinant maistinių 
medžiagų nuostolius ir vandens taršą

Or. en
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