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TRUMPAS PAGRINDIMAS

ES pareiga užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui įtvirtintas Lisabonos sutarties 
208 straipsnyje, t. y. ES įpareigota atsižvelgti į įtakos besivystančioms šalims galinčius turėti 
vystymosi tikslus visose politikos srityse ir vengti prieštaravimų tarp skirtingose srityse 
vykdomos politikos. Aprūpinimo maistu užtikrinimas ir tvarus žemės ūkis yra prioritetinės ES 
vystomojo bendradarbiavimo sritys. Atitinkamoje ES politikos programoje1 (2010 m.) 
pažymima politikos suderinamumo vystymosi labui svarba siekiant užtikrinti pasaulinį 
aprūpinimo maistu saugumą ir išskiriama ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) svarba 
šioje srityje. 

Nors BŽŪP nesuderinamumas su vystymosi tikslais po laipsniško eksporto subsidijų 
panaikinimo sumažėjo, nenuoseklumo problemų vis dar esama. Neigiamas poveikis 
vystymuisi gali atsirasti dėl BŽŪP subsidijų ir rinkos rėmimo priemonių, kuriomis skatinamas 
didesnis tam tikrų prekių eksportas iš besivystančių šalių arba importas į jas, taip pat dėl 
neigiamo poveikio klimatui, kurį daro daug išteklių naudojanti žemės ūkio gamyba. 

Iš dalies keičiamame horizontaliajame reglamente pritaikomos įvairių BŽŪP priemonių 
finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės. Šios intervencinės priemonės finansuojamos 
Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP) – šie fondai dažnai vadinami dviem BŽŪP ramsčiais – lėšomis. Po 2021 m. BŽŪP 
bus taikomas naujas įgyvendinimo modelis, pagal kurį valstybėms narėms bus suteikta 
daugiau atsakomybės nustatant nacionalinius prioritetus. Šio naujo modelio nustatymas 
sutampa su perėjimu nuo reikalavimų laikymosi prie veiklos rezultatų, be to, svarbus BŽŪP 
elementas yra sąlygų taikymas. 

Nuomonės referentė palankiai vertina perėjimą prie naujo, rezultatais pagrįsto BŽŪP metodo, 
kuris gali būti naudingas siekiant darnos su vystomojo bendradarbiavimo, klimato ir aplinkos 
sričių politika, nors, turint omenyje tai, kad valstybės narės pačios nustatys tikslus savo 
nacionaliniuose planuose, yra daug galimybių sumažinti užmojus ir siekti žemesnių standartų. 
Išnagrinėjus šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto iš politikos suderinamumo 
vystymosi labui perspektyvos matyti, kad politikos suderinamumo vystymosi labui aspektas 
nepakankamai atsispindi finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklėse. 

Todėl nuomonės referentė siūlo iš dalies pakeisti reglamentą siekiant sustiprinti įpareigojimą 
siekti politikos suderinamumo vystymosi labui ir užtikrinti tinkamas konsultacijas su 
suinteresuotaisiais subjektais įvairiais BŽŪP planavimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir 
vertinimo etapais, inter alia, įtraukiant šiuos aspektus: 
– stipresnį įsipareigojimą ir aiškiau išdėstytą tiek ES, tiek valstybių narių įpareigojimą 

laikytis SESV nustatytos pareigos užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui, taip 
pat laikytis Darbotvarkės iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimo; 

– sistemingą politikos suderinamumo vystymosi labui rodiklių, DVT ir kovos su klimato 
kaita tikslų ir BŽŪP pasaulinio pėdsako stebėseną; esamo žemės ūkio rinkų stebėsenos 
mechanizmo išplėtimą, kad būtų galima stebėti jautrių produktų išorės prekybos srautus į 
besivystančias šalis partneres ir iš jų; 

                                               
1 Europos Komisija, Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „ES pagalbos besivystančioms šalims 
sprendžiant aprūpinimo maistu problemas politikos programa“ COM(2010) 127 final. Briuselis, Europos Komisija, 2010 m. 
kovo 31 d.
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– konsultacijas su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant vystymosi partnerius ir 
ekspertus, prieš apibrėžiant valstybių narių BŽŪP strateginius planus.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau 
– BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į 
ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau 
– BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į 
ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos
ir laikomasi tarptautinių pareigų ir 
įsipareigojimų, įskaitant 2015 m. gruodžio 
12 d. priimtą Jungtinių Tautų bendrosios 
klimato kaitos konvencijos Darnaus 
vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
Paryžiaus susitarimą (toliau – Paryžiaus 
susitarimas);

Or. en

Pakeitimas 2

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

(8a) BŽŪP įgyvendinimas turėtų derėti 
su vystomojo bendradarbiavimo tikslais, 
kaip nurodyta Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo (SESV) 208 straipsnyje, 
įskaitant, inter alia, Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m. Atsižvelgiant į šią 
politikos darną, priemonės, kurių 
imamasi pagal šį reglamentą, neturėtų 
kelti grėsmės nei maisto gamybos 
pajėgumams ir ilgalaikiam besivystančių 
šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, 
apsirūpinimo maistu saugumui, nei 
Sąjungos klimato kaitos švelninimo 
įsipareigojimų pagal Paryžiaus susitarimą 
įgyvendinimui;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis SESV 208 straipsniu, visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi 
tikslus. Siekis sudaryti palankesnes sąlygas besivystančių šalių žemės ūkio vystymuisi ir 
padidinti pasaulinį apsirūpinimo maisto saugumą yra labai svarbūs ES vystomojo 
bendradarbiavimo tikslai. BŽŪP daro išorinį poveikį, visų pirma turintį įtakos prekybai 
žemės ūkio produktais. Laikantis politikos suderinamumo vystymosi labui principo reikia 
stebėti galimą poveikį besivystančių šalių vietos žemės ūkio rinkoms ir vietos gamintojams ir, 
jei įmanoma, jo išvengti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti 
pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant 
pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis 
priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos 
biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti 
tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame 

(11) valstybių narių akredituotos 
mokėjimo agentūros būtinai turi dalyvauti 
pagal naują įgyvendinimo modelį, siekiant 
pagrįstai užtikrinti, kad intervencinėmis 
priemonėmis, finansuojamomis iš Sąjungos 
biudžeto, būtų pasiekti atitinkamuose 
BŽŪP strateginiuose planuose nustatyti 
tikslai ir siektinos reikšmės. Todėl šiame 
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reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos 
tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos 
išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant 
Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų 
nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, 
turėtų būti gauti atitinkami produktai pagal 
pagrindinius Sąjungos reikalavimus ir 
turėtų būti laikomasi tų reikalavimų bei 
valdymo sistemose nustatytos tvarkos;

reglamente turėtų būti aiškiai nurodyta, kad 
iš Sąjungos biudžeto gali būti padengiamos 
tik akredituotų mokėjimo agentūrų patirtos 
išlaidos. Be to, Sąjungai finansuojant 
Reglamente dėl BŽŪP strateginių planų 
nurodytų intervencinių priemonių išlaidas, 
turėtų būti gauti atitinkami produktai pagal 
pagrindinius Sąjungos reikalavimus ir 
turėtų būti laikomasi tų reikalavimų bei 
valdymo sistemose nustatytos tvarkos.
Laikantis patikimo finansų valdymo, 
biudžeto veiksmingumo siekiant darnaus 
vystymosi ir nuoseklios „žalos nedarymo“ 
politikos principų, šiais tikslais imantis 
tikslinių veiksmų, kuriais siekiama 
užtikrinti teisingą ir tvarų Sąjungos žemės 
ūkio vystymąsi ir kaimo plėtrą bei 
optimaliai naudoti Sąjungos finansinius 
išteklius siekiant daugelio BŽŪP politikos 
tikslų, turėtų būti konsultuojamasi su 
įvairiais suinteresuotaisiais subjektais dėl 
Sąjungos ir nacionalinių lėšų planavimo 
ir paskirstymo. Prieš patvirtinant 
nacionalines strategijas, tokias 
konsultacijas turėtų organizuoti ir 
valstybės narės, prieš rengdamos savo 
BŽŪP strateginius planus, ir Komisija. 
Vystymosi partneriai turėtų būti įtraukti 
sprendžiant klausimus, susijusius su 
politikos suderinamumu vystymosi labui, 
kaip įtvirtinta SESV 208 straipsnyje, ir su 
BŽŪP poveikiu besivystančių šalių, ypač 
mažiausiai išsivysčiusių šalių, 
gyventojams;

Or. en

Pagrindimas

ES privalo laikytis patikimo finansų valdymo principo, kaip nurodyta ES Finansiniame 
reglamente 2018/1046. Be to, remiantis SESV 208 straipsniu, visose ES politikos srityse, 
kurios gali turėti įtakos besivystančioms šalims, reikia atsižvelgti į vystymosi tikslus. 
Galiausiai pilietinės visuomenės veikėjų ir vietos bei regionų subjektų įtraukimas atitinka 
Sąjungos nevalstybinių veikėjų ir vaidmens, kurį jie turi atlikti apibrėžiant ir vertinant viešąją 
politiką, pripažinimo strategiją.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Komisijos vaidmuo stebint žemės 
ūkio rinkas turėtų būti išplėstas įtraukiant 
išorės prekybos srautų tarp ES ir 
besivystančių šalių partnerių stebėseną 
tose srityse, kurias šalių partnerių 
vyriausybės laiko jautriomis, siekiant 
užtikrinti, kad su BŽŪP susiję žemės ūkio 
maisto produktų sektoriaus prekybos 
rezultatai atitiktų Sąjungos įsipareigojimą 
užtikrinti politikos suderinamumą 
vystymosi labui;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuris bus parengtas konsultuojantis su 
Komisija ir jame bus nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai. Jei valstybė narė 
nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano 
arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija 

(30) Komisija taip pat turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus vykdydama 
daugiametę veiklos rezultatų stebėseną. 
Todėl tais atvejais, kai vėluojama daryti 
pažangą arba pažanga yra nepakankama 
siekiant nacionaliniame BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų siektinų 
reikšmių, Komisija turėtų būti įgaliota, 
priimdama įgyvendinimo aktą, reikalauti, 
kad atitinkama valstybė narė imtųsi būtinų 
taisomųjų veiksmų pagal veiksmų planą, 
kuris bus parengtas konsultuojantis su 
vietos, regioninio ir tarptautinio lygmenų
suinteresuotaisiais subjektais. Tokiame 
veiksmų plane turėtų būti nustatyti aiškūs 
pažangos rodikliai. Jei valstybė narė 
nepateiktų ar neįgyvendintų veiksmų plano 
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turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu 
sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų 
mokėjimą;

arba jei šio veiksmų plano akivaizdžiai 
nepakaktų padėčiai ištaisyti, Komisija 
turėtų būti įgaliota įgyvendinimo aktu 
sustabdyti mėnesinių arba tarpinių išmokų 
mokėjimą. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas tam, kad būtų laikomasi 
Sąjungos teisės aplinkos apsaugos srityje, 
Sąjungos ir valstybių narių įsipareigojimų 
pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m. ir SESV nustatytų įpareigojimų;

Or. en

Pagrindimas

2005 m. ir 2017 m. ES įsipareigojo pripažinti ir stiprinti nevalstybinių subjektų dalyvavimo 
principą siekiant įgyvendinti Konsensuso dėl vystymosi tikslus. Jų dalyvavimo standartai 
nustatyti Komisijos komunikato COM(2002)598 final išvadose. Kadangi BŽŪP būdingas 
stiprus išorinis aspektas ir žemės ūkis yra vystymosi proceso pagrindas, turi būti taikomas 
politikos suderinamumo vystymosi labui principas (SESV 208 straipsnis).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) kaip ir pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1306/2013, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus, kai yra 
didelių trūkumų valdymo sistemose, 
įskaitant Sąjungos pagrindinių reikalavimų 
nesilaikymą ir ataskaitų nepatikimumą. 
Tačiau mokėjimų sustabdymo sąlygas
būtina persvarstyti, kad šis mechanizmas 
būtų efektyvesnis. Dėl tokių sustabdymų 
finansinių padarinių turėtų būti nuspręsta 
atliekant ad hoc atitikties patvirtinimo 
procedūrą;

(31) kaip ir pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1306/2013, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mokėjimus, kai yra 
didelių trūkumų valdymo sistemose, 
įskaitant Sąjungos pagrindinių reikalavimų 
nesilaikymą ir ataskaitų nepatikimumą. 
BŽŪP įgyvendinimo ir kitų Sąjungos
politikos sričių, inter alia, darnaus 
vystymosi tikslų (DVT) ir įsipareigojimų 
klimato, aplinkos ir žmogaus teisių srityse, 
įgyvendinimo nesuderinamumas turėtų 
būti laikomas dideliu valstybių narių 
valdymo sistemų trūkumu. Tačiau 
mokėjimų sustabdymo sąlygas būtina 
persvarstyti, kad šis mechanizmas būtų 
efektyvesnis. Dėl tokių sustabdymų 
finansinių padarinių turėtų būti nuspręsta 
atliekant ad hoc atitikties patvirtinimo 
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procedūrą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad bendra žemės ūkio politika turi būti suderinta su ES vystymosi politika, 
kaip pripažinta Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities (COM(2017) 713 
final) ir kaip yra pripažinusi Taryba ir valstybės narės 2017 m. Naujajame Europos 
konsensuse dėl vystymosi, BŽŪP įgyvendinimo ir platesnio masto Sąjungos išorės tikslų 
nesuderinamumo problema turi būti sprendžiama taikant sankcijas, jei toks nesuderinamumas 
atsiranda dėl tyčinių veiksmų.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Komisija yra atsakinga už Sąjungos 
biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis pagal Sutarties 317 
straipsnį. Todėl Komisija turėtų būti 
įgaliota nuspręsti, priimdama 
įgyvendinimo aktus, ar valstybių narių 
patirtos išlaidos atitinka Sąjungos teisę. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
teisė pagrįsti savo sprendimus išmokėti 
išmokas, o valstybių narių ir Komisijos 
nesutarimo atveju turėtų būti naudojamasi 
taikinimo procedūra. Siekiant suteikti 
valstybėms narėms teisines ir finansines 
garantijas dėl praeityje patirtų išlaidų, 
reikėtų nustatyti ilgiausią laikotarpį, per 
kurį Komisija turės nuspręsti, kokie turėtų 
būti reikalavimų nesilaikymo finansiniai 
padariniai;

(41) Komisija yra atsakinga už Sąjungos 
biudžeto vykdymą bendradarbiaujant su 
valstybėmis narėmis pagal Sutarties 
317 straipsnį. Todėl Komisija turėtų būti 
įgaliota nuspręsti, priimdama 
įgyvendinimo aktus, ar valstybių narių 
patirtos išlaidos atitinka Sąjungos teisę, 
prioritetus ir tarptautinius susitarimus, 
inter alia, Darnaus vystymosi darbotvarkę 
iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimą. Tarp 
šių tikslų ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
principui, taip pat SESV 191 straipsnyje 
nustatytiems Sąjungos tikslams, 
susijusiems su klimato ir aplinkos 
politika. Dėl žemės ūkio politikos ir jos 
finansavimo neturėtų būti kliudoma 
įgyvendinti Sąjungos politiką kitose 
srityse, o jei neužtikrinama atitiktis su 
kitomis politikos sritimis, išmokėtos lėšos 
turėtų būti laikomos neatitinkančiomis 
tinkamumo finansuoti reikalavimo. 
Valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
teisė pagrįsti savo sprendimus išmokėti 
išmokas, o valstybių narių ir Komisijos 
nesutarimo atveju turėtų būti naudojamasi 
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taikinimo procedūra. Siekiant suteikti 
valstybėms narėms teisines ir finansines 
garantijas dėl praeityje patirtų išlaidų, 
reikėtų nustatyti ilgiausią laikotarpį, per 
kurį Komisija turės nuspręsti, kokie turėtų 
būti reikalavimų nesilaikymo finansiniai 
padariniai;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad bendra žemės ūkio politika turi būti suderinta su ES vystymosi politika, 
kaip pripažinta Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities (COM(2017) 713 
final) ir kaip yra pripažinusi Taryba ir valstybės narės 2017 m. Naujajame Europos 
konsensuse dėl vystymosi, BŽŪP įgyvendinimo ir platesnio masto Sąjungos išorės tikslų 
nesuderinamumo problema turi būti sprendžiama taikant sankcijas, jei toks nesuderinamumas 
atsiranda dėl tyčinių veiksmų.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Komisijos komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyta strateginė 
ateities BŽŪP kryptis yra aplinkos 
apsaugos ir klimato srities veiksmų 
stiprinimas ir pagalba pasiekti Sąjungos 
aplinkos ir klimato tikslus. Todėl tapo 
būtina dalytis žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos ir kitais 
integruotos administravimo ir kontrolės 
sistemos duomenimis siekiant aplinkos ir 
klimato tikslų nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis. Taigi, reikėtų priimti nuostatą 
dėl dalijimosi tais integruotoje sistemoje 
surinktais duomenimis, kurie yra svarbūs 
siekiant aplinkos ir klimato tikslų, tarp 
valstybių narių valdžios institucijų ir su 
Sąjungos institucijomis ir įstaigomis. 
Siekiant efektyviau naudoti įvairioms 
valdžios institucijoms prieinamus 
duomenis Europos statistiniams 

(49) Komisijos komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyta strateginė 
ateities BŽŪP kryptis yra aplinkos 
apsaugos ir klimato srities veiksmų 
stiprinimas ir pagalba pasiekti Sąjungos 
aplinkos ir klimato tikslus. Buvo aiškiai 
nurodytas visuotinis BŽŪP aspektas ir 
Sąjungos įsipareigojimas siekti, kad jos 
politika būtų nuosekli, atsižvelgiant į 
Darbotvarkę iki 2030 m. ir įsipareigojimą 
didinti politikos suderinamumą vystymosi 
labui. Todėl tapo būtina dalytis žemės ūkio 
paskirties sklypų identifikavimo sistemos ir 
kitais integruotos administravimo ir 
kontrolės sistemos duomenimis siekiant 
aplinkos ir klimato tikslų nacionaliniu ir 
Sąjungos lygmenimis. Taigi, reikėtų 
priimti nuostatą dėl dalijimosi tais 
integruotoje sistemoje surinktais 
duomenimis, kurie yra svarbūs siekiant 
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duomenims rengti, taip pat reikėtų 
nustatyti, kad integruotos sistemos 
duomenis reikia statistikos tikslais teikti 
Europos statistikos sistemos įstaigoms;

aplinkos, klimato ir vystymosi tikslų, tarp 
valstybių narių valdžios institucijų ir su 
Sąjungos institucijomis ir įstaigomis bei 
prireikus trečiosiomis valstybėmis 
partnerėmis. Siekiant efektyviau naudoti 
įvairioms valdžios institucijoms prieinamus 
duomenis Europos statistiniams 
duomenims rengti, taip pat reikėtų 
nustatyti, kad integruotos sistemos 
duomenis reikia statistikos tikslais teikti 
Europos statistikos sistemos įstaigoms;

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP turi derėti su ES vystymosi politika, kaip pripažinta Komisijos komunikate dėl maisto ir 
ūkininkavimo ateities (COM(2017) 713), kaip yra pripažinusi Taryba ir valstybės narės 
2017 m. Naujajame Europos konsensuse dėl vystymosi ir kaip įtvirtinta SESV 208 straipsnyje. 
Siekdama patikimo ir veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis, Komisija 
turėtų stiprinti dialogą su valstybėmis partnerėmis visais aspektais, kurie daro poveikį jų 
vystymosi procesui.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) valstybėms narėms planuojant ir 
įgyvendinant BŽŪP politiką ir priemones, 
visų pirma susijusias su savanoriškos 
susietosios paramos ir žemės ūkio rezervo
panaudojimu sprendžiant rinkos krizės 
atvejus, taip pat reikia atsižvelgti į 
papildomą strateginę kryptį siekiant 
užtikrinti, kad BŽŪP, susijusi su žemės 
ūkio maisto produktų sektoriaus prekybos 
rezultatais, atitiktų Sąjungos vystymosi 
politiką;

Or. en
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) atsižvelgiant į tarptautinę prekybos 
žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant 
užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, 
būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių. Taip pat būtina Sąjungos 
lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų 
sistemą dėl trečiosiose valstybėse 
įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba 
išmoka išmokas;

(53) atsižvelgiant į tarptautinę prekybos 
žemės ūkio produktais struktūrą ir siekiant 
užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą
bei įsipareigojimų dėl politikos 
suderinamumo vystymosi labui laikymąsi, 
būtina organizuoti bendradarbiavimą tarp 
valstybių narių ir tarp valstybių narių ir 
trečiųjų šalių. Taip pat būtina Sąjungos 
lygmeniu sukurti centralizuotą dokumentų 
sistemą dėl trečiosiose valstybėse 
įsisteigusių įmonių, kurios gauna arba 
išmoka išmokas. Tokia sistema turėtų 
padėti nustatyti BŽŪP įgyvendinimo ir 
Sąjungos išorės politikos tikslų 
nesutapimus. Dokumentų sistemoje 
dėmesys turėtų būti skiriamas pirmiau 
minėtų trečiųjų šalių įmonių indėliui ar 
poveikiui Darnaus vystymosi darbotvarkei 
iki 2030 m. Tokiuose dokumentuose taip 
pat turėtų būti pabrėžiamas BŽŪP indėlis, 
ypač atsižvelgiant į jos išorės aspektą, į 
Sąjungos vystymosi tikslus, kaip nustatyta 
SESV 208 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Laikydamasi patikimo ir veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis principų, 
Komisija stiprina dialogą su šalimis partnerėmis visais aspektais, darančiais poveikį jų 
vystymosi procesui, nesvarbu, ar jie tiesiogiai patenka į Sąjungos politikos sistemą, ar ne. 
Sąjungos partnerių indėliu siekiama nustatyti ir ištaisyti ES politikos nuoseklumo trūkumą, o 
duomenų rinkimas ir dalijimasis jais šį procesą palengvins.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) šiomis aplinkybėmis turėtų būti 
tinkamai pripažintas pilietinės visuomenės, 
įskaitant žiniasklaidą ir nevyriausybines 
organizacijas, vaidmuo ir įnašas stiprinant 
administracinės kontrolės sistemą kovojant 
su sukčiavimu ir bet kokiu netinkamu 
viešųjų lėšų naudojimu;

(67) šiomis aplinkybėmis turėtų būti 
tinkamai pripažintas pilietinės visuomenės, 
įskaitant žiniasklaidą ir nevyriausybines 
organizacijas, vaidmuo ir įnašas stiprinant 
administracinės kontrolės sistemą kovojant 
su sukčiavimu ir bet kokiu netinkamu 
viešųjų lėšų naudojimu. Be to, pirmiau 
minėti suinteresuotieji subjektai turėtų 
būti raginami atkreipti Komisijos bylas 
nagrinėjančio pareigūno, kurio pareigybė 
įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES).../...1a, dėmesį į BŽŪP 
įgyvendinimo ir esamų Sąjungos politikos 
priemonių neatitikimus, ypač atsižvelgiant 
į Sąjungos aplinkos ir vystymosi politiką, 
ir apie juos jam pranešti;

_____________________

1a Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) …/…, kuriuo 
nustatomos valstybių narių pagal bendrą 
žemės ūkio politiką rengtinų strateginių 
planų (BŽŪP strateginių planų), 
finansuotinų iš Europos žemės ūkio 
garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir 
panaikinami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 
ir (ES) Nr. 1307/2013 (OL L …).

Or. en

Pagrindimas

ES įsipareigojo pripažinti ir stiprinti nevalstybinių subjektų dalyvavimo principą siekiant 
įgyvendinti trečiųjų šalių partnerių vystymosi tikslus pagal 2005 m. ES konsensusą dėl 
vystymosi, kuris buvo dar kartą patvirtintas 2017 m. pasiektu naujuoju konsensusu dėl 
vystymosi. Komisijos bylas nagrinėjančio pareigūno pareigybė įsteigta strateginių planų 
reglamento pakeitimais.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
82 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(82) Komisijos įgyvendinimo 
įgaliojimai taip pat turėtų apimti: taisykles, 
nustatomas siekiant vienodo su Sąjungos 
finansinių interesų apsauga susijusių 
valstybių narių pareigų taikymo, ir būtinas 
taisykles siekiant vienodo patikrų taikymo 
Sąjungoje;

(82) Komisijos įgyvendinimo 
įgaliojimai taip pat turėtų apimti: taisykles, 
nustatomas siekiant vienodo su Sąjungos 
finansinių interesų apsauga susijusių 
valstybių narių pareigų taikymo, ir būtinas 
taisykles siekiant vienodo patikrų taikymo 
Sąjungoje. Komisija taip pat turėtų 
nustatyti taisykles, kuriomis būtų 
užtikrintas BŽŪP įgyvendinimo valstybėse 
narėse ir kitų Sąjungos politikos 
priemonių nuoseklumas, ypač 
atsižvelgiant į SESV 11 ir 191 
straipsniuose nustatytus aplinkosaugos 
reikalavimus, taip pat į įsipareigojimus 
politikos nuoseklumo vystymosi labui 
srityje;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad bendra žemės ūkio politika turi būti suderinta su ES vystymosi politika, 
kaip pripažinta Komisijos komunikate dėl maisto ir ūkininkavimo ateities, COM (2017) 713 
final, taip pat Tarybos ir valstybių narių 2017 m. naujajame Europos konsensuse dėl 
vystymosi; turi būti nustatytos taisyklės, kuriomis apibrėžiamos sankcijos ir metodika, skirta 
nustatyti, kad nesilaikoma kitų ES teisės aktuose nustatytų ES tikslų.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP analizės, valdymo, 
stebėsenos, keitimosi informacija ir 
įgyvendinimo priemonės, taip pat su 
kontrolės sistemų įgyvendinimu ir technine 
bei administracine parama susijusios 

a) BŽŪP analizės, valdymo, 
stebėsenos, keitimosi informacija ir 
įgyvendinimo priemonės ir Darnaus 
vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir 
Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas, taip 
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priemonės; pat su kontrolės sistemų įgyvendinimu ir 
technine bei administracine parama 
susijusios priemonės;

Or. en

Pagrindimas

SESV 208 straipsniu nustatoma, kad visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi 
tikslus. Visuotinio apsirūpinimo maistu saugumo stiprinimas ir pagalba siekiant sukurti 
tvirtas žemės ūkio sistemas besivystančiose šalyse yra labai svarbūs ES vystomojo 
bendradarbiavimo ir TVT tikslai. Žemės ūkio sektoriaus vidaus rinkos reguliavimas turi 
tiesioginį poveikį šių sistemų veikimui besivystančiose šalyse.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Komisijos vykdomi nuotolinio 
stebėjimo technologijomis grindžiami 
veiksmai, skirti žemės ūkio ištekliams 
stebėti pagal 23 straipsnį;

c) Komisijos vykdomi nuotolinio 
stebėjimo technologijomis grindžiami 
veiksmai, skirti žemės ūkio ištekliams 
stebėti, ir valstybių narių dalyvavimas 
ūkininkavimo veikloje, atitinkančioje 
Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 
2030 m. ir Paryžiaus susitarimą, pagal 23 
straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

SESV 208 straipsniu nustatoma, kad visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi 
tikslus. Visuotinio apsirūpinimo maistu saugumo stiprinimas ir pagalba siekiant sukurti 
tvirtas žemės ūkio sistemas besivystančiose šalyse yra labai svarbūs ES vystomojo 
bendradarbiavimo ir TVT tikslai. Žemės ūkio sektoriaus vidaus rinkos reguliavimas turi 
tiesioginį poveikį šių sistemų veikimui besivystančiose šalyse. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies f punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis 
finansuojamų priemonių vertinimas, 
įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir 
keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP 
srityje, taip pat su Europos investicijų 
banku (EIB) atliekami tyrimai;

f) BŽŪP tyrimai ir fondų lėšomis 
finansuojamų priemonių vertinimas, 
įskaitant vertinimo metodų tobulinimą ir 
keitimąsi informacija apie praktiką BŽŪP 
srityje, konsultacijos su vietos, regionų, 
nacionaliniais ir tarptautiniais 
suinteresuotaisiais subjektais, akademinio 
pasaulio ekspertais ir NVO, taip pat su 
Europos investicijų banku (EIB) atliekami 
tyrimai;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) įnašas, skirtas su informacijos 
sklaida, informuotumo didinimu, 
bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi 
patirtimi Sąjungos lygmeniu susijusioms 
priemonėms, kurių imamasi vykdant su 
kaimo plėtra susijusią intervenciją, 
įskaitant suinteresuotųjų šalių tinklų 
kūrimą, įgyvendinti;

h) įnašas, skirtas su informacijos 
sklaida, informuotumo didinimu, 
bendradarbiavimo skatinimu ir keitimusi 
patirtimi vietos, regionų, nacionaliniu, 
Sąjungos ir tarptautiniu lygmeniu 
susijusioms priemonėms, kurių imamasi 
vykdant su kaimo plėtra susijusią 
intervenciją, įskaitant suinteresuotųjų šalių 
tinklų kūrimą, įgyvendinti;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų d) skatinti ir užtikrinti nuoseklų 
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Sąjungos taisyklių taikymą. Sąjungos taisyklių, taip pat įsipareigojimų 
ir įpareigojimų pagal tarptautinius 
susitarimus taikymą.

Or. en

Pagrindimas

SESV 208 straipsniu nustatoma, kad visose ES politikos srityse reikia atsižvelgti į vystymosi 
tikslus. Visuotinio apsirūpinimo maistu saugumo stiprinimas ir pagalba siekiant sukurti 
tvirtas žemės ūkio sistemas besivystančiose šalyse yra labai svarbūs ES vystomojo 
bendradarbiavimo ir TVT tikslai. Žemės ūkio sektoriaus vidaus rinkos reguliavimas turi 
tiesioginį poveikį šių sistemų veikimui besivystančiose šalyse. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) valdyti Sąjungos žemės ūkio rinkas 
pasauliniame kontekste;

a) sąžiningai ir tvariai valdyti
Sąjungos žemės ūkio rinkas pasauliniame 
kontekste, be kita ko, regioniniu ir 
pasauliniu lygiu nustatant ir išplečiant 
rinkos stebėsenos mechanizmus, 
atsižvelgiant į vystymosi tikslus;

Or. en

Pagrindimas

Stebėsena yra būtina siekiant suprasti išorinį poveikį ES vidaus politikai besivystančiose 
šalyse ir taip pasiekti politikos nuoseklumą vystymosi labui. Panašiai, kaip nustatyta SESV 
191 straipsnyje, BŽŪP ir jos finansavimas neturėtų trukdyti siekti darnaus vystymosi tikslų 
arba tikslų, išdėstytų Paryžiaus susitarime.

Pakeitimas 19

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

b) užtikrinti agrarinę ekonominę ir
agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią 
žemės ūkio paskirties žemės ir žemės 
naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį 
miškų ūkį, ir augalų būklės stebėseną, kad 
būtų galima atlikti apskaičiavimus, visų 
pirma derliaus bei žemės ūkio produkcijos 
ir poveikio žemės ūkiui išimtinėmis 
aplinkybėmis apskaičiavimą;

b) užtikrinti agrarinę ekonominę ir 
agrarinę su aplinka ir klimatu susijusią 
žemės ūkio paskirties žemės ir žemės 
naudojimo keitimo, įskaitant agrarinį 
miškų ūkį, ir augalų būklės stebėseną, kad 
būtų galima atlikti apskaičiavimus, visų 
pirma derliaus bei žemės ūkio produkcijos 
ir poveikio žemės ūkiui išimtinėmis 
aplinkybėmis apskaičiavimą, ir pažangą, 
susijusią su žemės ūkio praktikos 
įgyvendinimu, padedančiu siekti klimato 
srities tikslų ir Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus 
susitarime išdėstytų tikslų;

Or. en

Pagrindimas

Stebėsena yra būtina siekiant suprasti išorinį poveikį ES vidaus politikai besivystančiose 
šalyse. Panašiai, kaip nustatyta SESV 191 straipsnyje, Sąjungos klimato srities ir 
aplinkosaugos politikos tikslai, BŽŪP ir jos finansavimas neturėtų trukdyti siekti darnaus 
vystymosi tikslų arba tikslų, išdėstytų Paryžiaus susitarime. 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio c punktą Komisija 
finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, 
reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir stebėti, 
įskaitant iš palydovų gautus duomenis, 
geoerdvinius duomenis ir meteorologinius 
duomenis, rinkti ar pirkti, erdvinių 
duomenų infrastruktūros ir interneto 
svetainei kurti, specialiesiems klimato 
sąlygų tyrimams atlikti, nuotoliniam žemės 
naudojimo keitimo ir dirvožemio būklės 
stebėjimui vykdyti, taip pat 
agrometeorologiniams ir ekonometriniams 

Pagal 7 straipsnio c punktą Komisija 
finansuoja veiksmus, skirtus duomenims, 
reikalingiems BŽŪP įgyvendinti ir stebėti
bei stebėti jos poveikį Sąjungos viduje ir 
už jos ribų, įskaitant iš palydovų gautus 
duomenis, geoerdvinius duomenis ir 
meteorologinius duomenis, rinkti ar pirkti, 
erdvinių duomenų infrastruktūros ir 
interneto svetainei kurti, specialiesiems 
klimato sąlygų tyrimams atlikti, 
nuotoliniam žemės naudojimo keitimo ir 
dirvožemio būklės stebėjimui vykdyti, taip 
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modeliams atnaujinti. Prireikus šie 
veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su 
EAA, JRC, nacionalinėmis laboratorijomis 
ir įstaigomis arba įtraukiant privatųjį 
sektorių.

pat agrometeorologiniams ir 
ekonometriniams duomenims ir 
modeliams atnaujinti. Prireikus šie 
veiksmai vykdomi bendradarbiaujant su 
EAA, JRC, nacionalinėmis laboratorijomis 
ir įstaigomis arba įtraukiant privatųjį 
sektorių, jei užtikrinamas nešališkumas ir 
skaidrumas, atvirai dalijantis informacija 
apie bendrus ir visuotinius išteklius 
viešojoje erdvėje. Tai apima dalijimąsi 
prieiga prie tarptautinių iniciatyvų ir 
duomenų šaltinių, įskaitant JT bendrosios 
klimato kaitos konvenciją, taip pat su 
klimatu ir aplinka susijusius duomenis, 
arba duomenis ir (arba) informaciją, 
kuria prisidedama prie pasaulio rinkų 
skaidrumo arba darnaus vystymosi tikslų 
įgyvendinimo, ir prisidėjimą prie jų.

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi 
galiojančiu EŽŪFKP intervencinių 
priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, 
paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo metų metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais 
sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos 
sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos 
mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki 
paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti 

1. Gavusi paskutinę BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą ir su sąlyga, kad atitinkama 
valstybė narė Komisijai įrodė, kad ji 
pasiekia kokybiškai įvertintų, 
išmatuojamų ir objektyvių ar moksliškai 
patikrinamų rezultatų, susijusių su 
klimatu, aplinka ir vystymosi darnumu, 
kaip nurodyta Darnaus vystymosi 
darbotvarkėje iki 2030 m. ir Paryžiaus 
susitarime, Komisija, atsižvelgdama į 
turimus išteklius, išmoka likutį, remdamasi 
galiojančiu EŽŪFKP intervencinių 
priemonių rūšių lygmens finansiniu planu, 
paskutinių atitinkamo BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo metų metinėmis 
finansinėmis ataskaitomis ir atitinkamais 
sprendimais dėl sąskaitų patvirtinimo. Tos 
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dienos. sąskaitos Komisijai pateikiamos ne vėliau 
kaip per šešis mėnesius nuo išlaidų 
tinkamumo finansuoti galutinės datos, kaip 
nurodyta Reglamento (ES) .../... 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
80 straipsnio 3 dalyje, jose nurodomos 
mokėjimo agentūros išlaidos, patirtos iki 
paskutinės išlaidų tinkamumo finansuoti 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo 
informacijos teikimo tikslas yra visų pirma 
padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti 
BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą 
apie jos turinį ir tikslus, rengiant 
informavimo kampanijas atkurti vartotojų 
pasitikėjimą po krizių, teikti informaciją 
ūkininkams ir kitiems kaimo regionuose 
veikiantiems subjektams, propaguoti 
europietišką žemės ūkio modelį ir padėti 
piliečiams jį suprasti.

Pagal 7 straipsnio e punktą finansuojamo 
informacijos teikimo tikslas yra visų pirma
padėti paaiškinti, įgyvendinti ir plėtoti 
BŽŪP ir didinti visuomenės informuotumą 
apie jos turinį ir tikslus, įskaitant jos 
poveikį klimatui, aplinkai ir vystymusi 
Sąjungos viduje ir už jos ribų.
Informacijos teikimo tikslas taip pat yra 
informuoti piliečius po krizių, kai jos 
įveiktos, teikti nešališką ir objektyvią
informaciją ūkininkams ir kitiems kaimo 
regionuose veikiantiems subjektams, 
propaguoti tvarų Sąjungos žemės ūkio 
modelį ir padėti piliečiams jį suprasti.

Or. en

Pagrindimas

Informavimo kampanijos turėtų apimti BŽŪP politikos poveikį klimatui, aplinkai ir 
vystymuisi, siekiant geriau informuoti vartotojus, ūkininkus ir kitus subjektus apie ES žemės 
ūkio politikos išorinį poveikį, taip pat jos indėlį į tokius pasaulinius iššūkius, kaip klimato 
kaita. Neturėtų būti skiriama ES lėšų galimai šališkoms, nepagrįstoms ir nerecenzuojamoms 
BŽŪP viešinimo priemonėms.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikros neatliekamos EIB arba kitų 
tarptautinių finansų įstaigų, kuriose 
valstybė narė yra akcininkė, lygmeniu.

Valstybės narės neatlieka patikrų EIB arba 
kitų tarptautinių finansų įstaigų, kuriose 
valstybė narė yra akcininkė, lygmeniu. Šie 
sisteminiai atitikties ir nuoseklumo 
patikrinimai atliekami Sąjungos ar kitu 
atitinkamu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės Komisijai 
nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių 
įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar 
turėjo būti išmokėta arba gauta toje 
valstybėje narėje, sąrašą.

2. Valstybės narės Komisijai 
nusiunčia trečiojoje šalyje įsisteigusių 
įmonių, su kuriomis susijusi suma buvo ar 
turėjo būti išmokėta arba gauta toje 
valstybėje narėje, sąrašą. Prireikus 
Komisija kviečia trečiųjų šalių, įskaitant 
besivystančias šalis, ekspertus, kad jie 
nustatytų BŽŪP įgyvendinimo išorės 
poveikį valstybių narių lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Laikydamasi patikimo ir veiksmingo bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis principų, 
Komisija turėtų stiprinti dialogą su šalimis partnerėmis visais aspektais, darančiais poveikį jų 
vystymosi procesui. Sąjungos partnerių indėliu siekiama nustatyti ir ištaisyti ES politikos 
nuoseklumo trūkumus, visų pirma tarp vidaus politikos priemonių išorės aspektų ir pačių 
išorės politikos priemonių. 
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