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Pakeitimas 1439
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SSGG analizė yra grindžiama esama 
padėtimi vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, ir, atsižvelgiant į 
kiekvieną 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
konkretų tikslą, joje pateikiamas išsamus 
bendras esamos padėties vietovėje, kuriai 
taikomas BŽŪP strateginis planas, aprašas, 
grindžiamas bendrais konteksto rodikliais 
ir kita kiekybine ir kokybine naujausia 
informacija, pavyzdžiui, tyrimais, 
ankstesnių vertinimų ataskaitomis, sektorių 
analize ir gerosios jau įgytos patirties 
pavyzdžiais.

SSGG analizė yra grindžiama esama 
padėtimi vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, ir, atsižvelgiant į 
kiekvieną 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą 
konkretų tikslą ir 13a straipsnyje nurodytą 
ekologinio ūkininkavimo indėlį, joje 
pateikiamas išsamus bendras esamos 
padėties vietovėje, kuriai taikomas BŽŪP 
strateginis planas, aprašas, grindžiamas 
bendrais konteksto rodikliais ir kita 
kiekybine ir kokybine naujausia 
informacija, pavyzdžiui, tyrimais, 
ankstesnių vertinimų ataskaitomis, sektorių 
analize ir gerosios jau įgytos patirties 
pavyzdžiais.

Or. en

Pakeitimas 1440
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, atsižvelgiant į kiekvieną 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje minimą 
bendrąjį ir konkretų tikslą, tame apraše 
visų pirma nurodomos:

Be to, atsižvelgiant į kiekvieną 5 
straipsnyje ir 6 straipsnio 1 dalyje minimą 
bendrąjį ir konkretų tikslą, taip pat 13a 
straipsnyje nurodytą ekologinio 
ūkininkavimo indėlį, tame apraše visų 
pirma nurodomos:

Or. en
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Pakeitimas 1441
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SSGG analizėje aptariant 6 straipsnio 1 
dalies i punkte nurodytą konkretų tikslą, 
remiamasi XIa priede nurodytais teisės 
aktais.

Or. en

Pagrindimas

Šis priedas susijęs su maisto sauga ir gyvūnų gerove.

Pakeitimas 1442
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 95 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytame BŽŪP strateginio plano III 
priede pateikiami konsultacijų su 
partneriais rezultatai ir trumpai 
apibūdinama, kaip atliktos konsultacijos.

3. 95 straipsnio 2 dalies c punkte
nurodytame BŽŪP strateginio plano III 
priede pateikiamas išsamus procedūrų ir 
tvarkaraščio, naudojamų konsultuojantis
su partneriais, partnerių atrankos kriterijų 
ir jų tinkamumo atsižvelgiant į konkrečius 
6 straipsnyje nustatytus tikslus aprašas. 
Jame aprašomi konsultacijų rezultatai, 
taip pat pateikiama partnerių pastabų dėl 
BŽŪP strateginio plano projekto 
santrauka ir nurodoma, kaip į jas buvo 
atsižvelgta rengiant galutinį BŽŪP 
strateginio plano variantą, kuris buvo 
pateiktas Komisijai.

Or. en
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Pagrindimas

Partneriai turi dalyvauti kartu priimant sprendimą dėl tvarkaraščių ir procedūrų, naudojamų 
rengiant BŽŪP strateginius planus, nes šis procesas yra labai svarbus, kad pilietinės 
visuomenės grupės galėtų veiksmingai prisidėti prie proceso. Taip pat svarbu teikti 
informaciją apie įvairių partnerių pozicijas ir nurodyti, kaip į jas buvo atsižvelgta rengiant 
galutinį strateginio plano variantą. Panašios taisyklės šiuo metu yra gana išsamiai išdėstytos 
Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 240/2014, tačiau nėra įtrauktos į šį 
reglamentą, kurį reikia sustiprinti.

Pakeitimas 1443
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 95 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytame BŽŪP strateginio plano III 
priede pateikiami konsultacijų su 
partneriais rezultatai ir trumpai 
apibūdinama, kaip atliktos konsultacijos.

3. 95 straipsnio 2 dalies c punkte 
nurodytame BŽŪP strateginio plano III 
priede pateikiami konsultacijų su 
partneriais rezultatai ir trumpai 
apibūdinama, kaip atliktos konsultacijos.
Jame taip pat pateikiami partnerių 
pateiktų pastabų rinkiniai, informacija 
apie tai, ar vadovaujančioji institucija 
atsižvelgė į šias pastabas ir kaip ji tai darė, 
taip pat šios informacijos pagrindimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir atskaitomybę, strateginio plano prieduose taip pat 
turėtų būti pateikiamas pateiktų pastabų rinkinys.

Pakeitimas 1444
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
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įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio ir jo priedų.

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais iš dalies keičiamos šio skyriaus 
nuostatos dėl BŽŪP strateginio plano 
turinio ir jo priedų. Taip Komisija 
užtikrina, kad I–III, XI ir XII priedai gali 
būti keičiami tik įtraukiant tam tikrus 
aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu Komisijai būtų leidžiama iš priedų išbraukti tam tikrus aspektus, taip būtų nepaisoma 
aspektų, kuriems dalyvaudamos bendro sprendimo procedūroje pritarė teisėkūros institucijos.

Pakeitimas 1445
Michel Dantin

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 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.

Vertinant daugiausia dėmesio skiriama 
visų pirma į BŽŪP strateginį planą 
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įtrauktos strategijos poveikiui tinkamam 
vidaus rinkos veikimui ir konkurencijos 
iškraipymui, taip pat paramos gavėjams ir 
administracijoms tenkančios 
administracinės naštos dydžiui.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškiai nustatyti Europos Komisijos atliekamo strateginių planų 
vertinimo taikymo sritį. Atsižvelgiant į pranešėjo atliktą darbą atkuriant bendras ir 
griežtesnes BŽŪP intervencinių priemonių taisykles, svarbu, kad Komisija atlikdama 
vertinimą tik stebėtų, ar intervencinės priemonės atitinka pagrindinius Sąjungos reikalavimus 
ir bendruosius jos teisės principus, ir nekontroliuotų priemonių naudingumo.

Pakeitimas 1446
Bas Eickhout

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 principais,
įskaitant SESV 11 ir 208 straipsnius, 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 
teisės 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 
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bei išankstiniu vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
naudojant siūlomą intervencinių priemonių 
rinkinį.

Or. en

Pagrindimas

11 ir 208 straipsniai susiję su aplinkos apsaugos reikalavimais (visų pirma kiek tai susiję su 
darniu vystymusi) ir politikos suderinamumu vystymosi labui – abu aspektai turi būti įtraukti į 
Sąjungos politiką. XI priede išvardyti jau galiojantys aplinkos apsaugos teisės aktai, kuriuos 
turi atitikti nacionaliniai valstybių narių planai.

Pakeitimas 1447
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

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. Vadovaudamasi aiškiais ir 
objektyviais kriterijais, Komisija įvertina 
pasiūlytus BŽŪP strateginius planus, be 
kita ko, 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 galimybes 
juos taikant pasiekti 6 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus konkrečius tikslus ir jų faktinį 
indėlį siekiant šių tikslų, jų nuoseklumą ir 
atitiktį XI priede nurodytiems teisės 
aktams, 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 išankstiniu vertinimu grindžiamas 
biudžeto išteklių skyrimas konkretiems 
BŽŪP strateginio plano tikslams siekti 
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naudojant siūlomą intervencinių priemonių 
rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 1448
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija taip pat užtikrina, kad 
valstybėms narėms taikant tikslų derinį 
visa Europos Sąjunga galėtų vykdyti savo 
klimato srities įsipareigojimus ir siekti 6a 
straipsnyje nustatytų ES tikslų.

Or. en

Pakeitimas 1449
Stanislav Polčák, Luděk Niedermayer

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 
principais, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 
nuostatomis.

4. Komisija patvirtina siūlomą BŽŪP 
strateginį planą, jei pateikta reikiama 
informacija ir jei ji įsitikina, kad pakeistas 
planas dera su bendraisiais Sąjungos teisės 
principais, Sąjungos finansinėmis 
taisyklėmis, šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamento (ES) [HzR] 
nuostatomis.

Or. cs

Pakeitimas 1450
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Vertinimo laikotarpiu visuomenė 
turi galėti teikti pastabas dėl visų 
strateginių planų ir siūlyti jų pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 1451
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas ne vėliau kaip po aštuonių
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 
valstybė narė jį pateikė.

Kiekvienas BŽŪP strateginis planas 
patvirtinamas ne vėliau kaip po šešių
mėnesių nuo dienos, kurią atitinkama 
valstybė narė jį pateikė.

Or. en

Pagrindimas

Komisija neturėtų turėti daugiau laiko patvirtinti strateginį planą, nei jo turi valstybės narės 
parengti strateginį planą.

Pakeitimas 1452
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–d punktuose, pateiktai 

Išbraukta.
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informacijai.

Or. en

Pakeitimas 1453
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–d punktuose, pateiktai 
informacijai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 1454
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinimas netaikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–d punktuose, pateiktai 
informacijai.

Patvirtinimas taikomas 101 straipsnio c 
punkte ir BŽŪP strateginio plano I–IV 
prieduose, kurie nurodyti 95 straipsnio 2 
dalies a–e punktuose, pateiktai 
informacijai.

Or. en

Pakeitimas 1455
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai. Tokiu atveju atitinkama 
valstybė narė nurodo trūkstamas BŽŪP 
strateginio plano dalis ir pateikia su visu 
BŽŪP strateginiu planu susijusias 
preliminarias siektinas reikšmes ir 100 
straipsnyje nurodytus finansinius planus, 
kad įrodytų bendrą plano nuoseklumą ir 
darną. Trūkstami BŽŪP strateginio plano 
elementai pateikiami Komisijai kaip plano 
pakeitimas pagal 107 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Patvirtinus nebaigtus planus mažėja užmojai. Tai neatitinka patikimo finansų valdymo 
principų, visų pirma jei taikomas rezultatais grindžiamas įgyvendinimo modelis.

Pakeitimas 1456
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. BŽŪP strateginių planų vertinimų 
rezultatus ir savo pastabas Komisija 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 1457
Damiano Zoffoli
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Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali teikti 
Komisijai prašymus iš dalies pakeisti savo 
BŽŪP strateginius planus.

1. Valstybės narės ir regionai gali 
teikti Komisijai prašymus iš dalies pakeisti 
savo BŽŪP strateginius planus ir regiono 
lygmeniu taikomas kaimo plėtros 
intervencines priemones.

Or. it

Pakeitimas 1458
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atsižvelgdamos į didėjančius su 
klimato kaitos švelninimu susijusius savo 
planų užmojus, valstybės narės pateikia 
prašymus iš dalies pakeisti strateginius 
planus, jei tarptautiniu arba ES lygmeniu 
prisiima naujų klimato srities 
įsipareigojimų, jei pakeičiami jų su 
klimatu susiję ES tikslai arba jei atlikus 
mokslinius tyrimus įrodoma, kad 
dabartinės valstybių narių teršalų 
išmetimo tendencijos neatitinka jų 
įsipareigojimų.

Or. en

Pakeitimas 1459
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prašymai iš dalies pakeisti 
strateginius planus turi būti viešai 
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prieinami, be to, turi būti atliekama 106 
straipsnyje nustatyta jų vertinimo 
procedūra.

Or. en

Pakeitimas 1460
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija patvirtina prašomą BŽŪP 
strateginio plano pakeitimą, jei pateikta 
reikiama informacija ir jei, Komisijos 
įsitikinimu, iš dalies pakeistas planas dera 
su bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais, pagal jį priimtomis 
nuostatomis ir Reglamentu (ES) [HzR].

4. Komisija įvertina ir patvirtina 
prašomą BŽŪP strateginio plano pakeitimą
laikydamasi tų pačių sąlygų kaip 106 
straipsnyje nustatytosios.

Or. en

Pakeitimas 1461
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
107 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius 
po to, kai patvirtinami visi BŽŪP 
strateginiai planai, Europos Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
lyginamąją įvairių valstybių narių 
strateginių planų ataskaitą, kurioje taip 
pat palyginamos pasirinktos intervencinės 
priemonės ir skirtos finansinės sumos 
siekiant įgyvendinti Sąjungos tikslus.

Or. en
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Pakeitimas 1462
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų tinkama saugi elektroninė 
sistema, skirta įrašyti, laikyti, valdyti ir 
pranešti stebėsenai ir vertinimui 
reikalingus statistinius duomenis apie planą 
ir jo įgyvendinimą, ypač duomenis, 
reikalingus pažangai siekiant nustatytų 
tikslų ir siektinų reikšmių stebėti;

a) būtų tinkama saugi elektroninė 
sistema, skirta įrašyti, laikyti, valdyti ir 
pranešti stebėsenai ir vertinimui 
reikalingus statistinius duomenis apie planą 
ir jo įgyvendinimą, ypač duomenis, 
reikalingus pažangai siekiant nustatytų 
tikslų ir siektinų reikšmių stebėti, be to, 
siekdama užtikrinti teisinį tikrumą 
paramos gavėjams, ji užtikrina, kad būtų 
įsteigta funkciniu požiūriu nepriklausoma 
tarpininkavimo apeliacinė institucija, kuri 
turėtų reikiamą kompetenciją ir tinkamai 
atstovautų suinteresuotiesiems 
subjektams:

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinti paramos gavėjams sąžiningumą ir skaidrumą.

Pakeitimas 1463
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) būtų informuojami apie 
įsipareigojimus, atsirandančius dėl skirtos 
pagalbos, ir taikytų atskirą apskaitos 
sistemą arba atitinkamą apskaitos kodą 
visiems su veiksmu susijusiems 
sandoriams;

i) būtų informuojami apie 
įsipareigojimus, atsirandančius dėl skirtos 
pagalbos, ir taikytų atitinkamą apskaitos 
kodą visiems su veiksmu susijusiems 
sandoriams;
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Or. en

Pagrindimas

Atskira apskaitos sistema nebūtina.

Pakeitimas 1464
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) būtų suteikta galimybė gauti visą 
informaciją apie tai, kaip rengiamas, iš 
dalies keičiamas ir tvirtinamas BŽŪP 
strateginis planas, taip pat visą 
informaciją, įskaitant informaciją apie 
vykdytas konsultacijas ir jų rezultatus, 
kuri buvo pateikta Stebėsenos komitetui, 
ekonominiams ir socialiniams interesams 
atstovaujančioms suinteresuotosioms 
organizacijoms ir suinteresuotosioms 
nevyriausybinėms organizacijoms.

Or. es

Pakeitimas 1465
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 138 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
išsamiomis taisyklėmis dėl 2 dalies j ir k 
punktuose nustatytų informavimo, 
viešinimo ir matomumo reikalavimų 
taikymo.

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti
įgyvendinimo aktus, kuriais šis 
reglamentas papildomas išsamiomis 
taisyklėmis dėl 2 dalies j ir k punktuose 
nustatytų informavimo, viešinimo ir 
matomumo reikalavimų taikymo.
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Or. en

Pakeitimas 1466
Rory Palmer, Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybė narė, deramai atsižvelgdama į 
interesų konfliktų prevenciją, sprendžia 
dėl Stebėsenos komiteto sudėties ir 
užtikrina proporcingą atstovavimą 
atitinkamoms valdžios institucijoms ir 
tarpinėms institucijoms, taip pat 94 
straipsnio 3 dalyje nurodytų partnerių 
atstovams, kurie yra svarbūs įgyvendinant 
visus 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamos kompetentingos institucijos ir suinteresuotieji subjektai iš visų sričių, kurioms 
taikomi konkretūs 6 straipsnio 1 dalyje nustatyti BŽŪP tikslai, įskaitant sveikatą, turėtų būti 
veiksmingai įtraukiami į įvairius BŽŪP strateginių planų rengimo, įgyvendinimo, stebėsenos 
ir vertinimo etapus. Siekis užtikrinti, kad būtų naudojami kokybiški įrodymai ir užkertamas 
kelias interesų konfliktams, yra neatskiriama veiksmingos politikos dalis.

Pakeitimas 1467
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) klausimus, susijusius su duomenų 
kokybe ir kiekybe, taip pat bendrų 
rezultatų ir veiklos rezultatų stebėsenos 
rodikliais;
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Or. en

Pagrindimas

Stebėsenos komitetas turėtų nustatyti, ar esama sričių, kuriose trūksta pagrindinių duomenų 
arba jų nepakanka bendrų rezultatų ir veiklos rezultatų stebėsenai atlikti, taip pat sričių, 
kurioms taikomus rodiklius reikia tobulinti.

Pakeitimas 1468
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) klausimus, susijusius su duomenų 
kokybe ir kiekybe, taip pat stebėsenos 
rodikliais;

Or. en

Pakeitimas 1469
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) klausimus, susijusius su duomenų 
kokybe ir kiekybe, taip pat stebėsenos 
rodikliais;

Or. en

Pagrindimas

Stebėsenos komitetas turėtų nustatyti, ar esama sričių, kuriose trūksta pagrindinių duomenų 
arba jų nepakanka stebėsenai atlikti ir kurioms taikomus rodiklius reikia tobulinti.
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Pakeitimas 1470
Pavel Poc, Jytte Guteland

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) klausimus, susijusius su duomenų 
kokybe ir kiekybe, taip pat stebėsenos 
rodikliais;

Or. en

Pagrindimas

Stebėsenos komitetas turėtų nustatyti, ar esama sričių, kuriose trūksta pagrindinių duomenų 
arba jų nepakanka stebėsenai atlikti ir kurioms taikomus rodiklius reikia tobulinti.

Pakeitimas 1471
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

f) administracinių pajėgumų 
stiprinimą valdžios institucijoms, pilietinės 
visuomenės institucijoms, kaip nurodyta 
94 straipsnyje, ir paramos gavėjams, kai 
būtina.

Or. en

Pagrindimas

Į gebėjimų stiprinimo veiklą svarbu įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas, kad jos 
galėtų nacionaliniu lygmeniu veiksmingai atlikti savo naująjį vaidmenį formuojant politiką.

Pakeitimas 1472
Bas Eickhout



PE632.156v01-00 20/60 AM\1172578LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) rodiklių ir atitinkamų (in situ) 
stebėsenos procedūrų;

Or. en

Pakeitimas 1473
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
111 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybė narė, kuri nustato BŽŪP 
strateginio plano elementus regionų 
lygmeniu ir (arba) paskiria įvairias 
regioninės plėtros tarpines institucijas, 
turi įsteigti regioninį komitetą, kuris būtų 
atsakingas už šių elementų ir įgaliojimų 
stebėseną, įskaitant 73 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą išankstinio konsultavimo 
procedūrą, kuri bus vykdoma bet kokiu 
tikslu. Todėl mutatis mutandis taikomos 
šio reglamento VI antraštinės dalies 
nuostatos.

Or. es

Pakeitimas 1474
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
112 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 

1. Valstybės narės iniciatyva 
EŽŪFKP gali remti veiksmus, būtinus 
paramai pagal BŽŪP strateginį planą 
veiksmingai administruoti ir įgyvendinti, 
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taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti. Šioje 
dalyje nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

taip pat 113 straipsnio 1 dalyje nurodytam 
BŽŪP tinklui sukurti ir valdyti, 
nacionalinių administracijų ir pilietinės 
visuomenės organizacijų darbuotojų 
gebėjimams stiprinti ir analitinei paramai 
atliekant su įrodymais grindžiamu 
politikos formavimu susijusias užduotis 
pagal šį reglamentą teikti. Šioje dalyje 
nurodyti veiksmai gali būti susiję su 
ankstesniais ir vėlesniais BŽŪP strateginio 
plano laikotarpiais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą valstybėms narėms politikos formavimo srityje bus suteiktas naujas 
vaidmuo ir iš jų bus reikalaujama atlikti tam tikras užduotis, pavyzdžiui, įvertinti poreikius, 
kurios žemės ūkio ministerijoms bus naujos. Todėl svarbu leisti to pageidaujančioms 
valstybėms narėms padidinti savo techninės pagalbos biudžetą siekiant rengti darbuotojus 
arba gauti techninės paramos tam, kad galėtų atlikti naujas su įrodymais grindžiamu 
politikos formavimu susijusias užduotis.

Pakeitimas 1475
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisijai patvirtinus BŽŪP 
strateginį planą, ne vėliau kaip po 12 
mėnesių kiekviena valstybė narė sukuria 
nacionalinį bendros žemės ūkio politikos 
tinklą (nacionalinį BŽŪP tinklą), skirtą
nevyriausybinių organizacijų, 
atstovaujančių, be kita ko, ūkininkų 
sąjungoms (įskaitant smulkiuosius 
ūkininkus ir vietos rinkoms produktus 
tiekiančius ūkininkus), aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir gyvūnų gerovės 
nevyriausybinių organizacijų ir
administracijų, konsultantų, tyrėjų ir kitų 
inovacijų sektoriaus subjektų, susijusių su 
žemės ūkio ir kaimo plėtros sritimi, 
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ryšiams palaikyti nacionaliniu lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 1476
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) rinkti ir skleisti gerosios patirties 
pavyzdžius;

c) rinkti ir skleisti gerosios ir įgytos
patirties pavyzdžius;

Or. en

Pakeitimas 1477
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EIP tikslas yra skatinti inovacijas ir 
veiksmingiau keistis žiniomis.

2. EIP tikslas yra skatinti inovacijas ir 
veiksmingiau keistis žiniomis. Šiuo 
atžvilgiu inovacijos turėtų padėti didinti 
konkurencingumą, taip pat gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą ir tvarumą, 
visų pirma plėtojant tvarią ūkininkavimo 
praktiką srityse, susijusiose su klimatu, 
vandeniu, dirvožemiu, biologine įvairove 
ir atliekomis.

Or. en

Pakeitimas 1478
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EIP tikslas yra skatinti inovacijas ir 
veiksmingiau keistis žiniomis.

2. EIP tikslas yra skleisti tvarią 
novatorišką praktiką ir gerinti keitimąsi 
žiniomis, pavyzdžiui, tarp mokslinių 
tyrimų ir ūkininkavimo sektorių, taip pat
skatinti partnerius įgyti įgūdžių, taikyti 
priemones ir metodus, siekiant užtikrinti 
tvarias sistemas.

Or. en

Pagrindimas

Inovacijos pačios savaime nėra tikslas. Jas diegti skatina būtinybė, atotrūkis arba problema. 
Akivaizdu, kad EIP tikslas yra skleisti žinias ir ugdyti įgūdžius siekiant suteikti naudos 
sektoriui ir užtikrinti tvarumą.

Pakeitimas 1479
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuria pridėtinę vertę geriau 
susiedama mokslinius tyrimus ir 
ūkininkavimo praktiką ir skatindama 
platesnį turimų inovacinių priemonių 
naudojimą;

a) kuria pridėtinę vertę geriau 
susiedama mokslinius tyrimus ir 
ūkininkavimo praktiką ir skatindama 
platesnį turimų inovacinių priemonių, 
įskaitant agroekologines priemones,
naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 1480
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kuria pridėtinę vertę geriau a) kuria pridėtinę vertę geriau 
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susiedama mokslinius tyrimus ir 
ūkininkavimo praktiką ir skatindama 
platesnį turimų inovacinių priemonių 
naudojimą;

susiedama mokslinius tyrimus ir 
ūkininkavimo praktiką ir skatindama 
platesnį turimų inovacinių ekologinio 
ūkininkavimo priemonių naudojimą;

Or. fr

Pakeitimas 1481
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) susieja inovacijų subjektus ir 
projektus;

b) susieja ekologinio ūkininkavimo
inovacijų subjektus ir projektus;

Or. fr

Pakeitimas 1482
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatina greitesnį ir platesnį 
inovacinių sprendimų įgyvendinimą 
praktikoje, ir

c) skatina greitesnį ir platesnį 
inovacinių sprendimų, įskaitant 
agroekologinius sprendimus,
įgyvendinimą praktikoje, ir

Or. en

Pakeitimas 1483
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas



AM\1172578LT.docx 25/60 PE632.156v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) skatina greitesnį ir platesnį 
inovacinių sprendimų įgyvendinimą 
praktikoje, ir

c) skatina greitesnį ir platesnį 
inovacinių ekologinio ūkininkavimo
sprendimų įgyvendinimą praktikoje, ir

Or. fr

Pakeitimas 1484
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustato ūkininkavimo praktiką ir 
su žemės ūkio technika susijusias 
naujoves, kurios gali padėti padidinti 
žemės ūkio veikla užsiimančių moterų 
skaičių.

Or. en

Pakeitimas 1485
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) inovacinių sprendimų rengimas, 
daugiausia dėmesio skiriant ūkininkų ar
miškininkų reikmėms, taip pat sąveikos 
stiprinimas tiekimo grandinėje, kai tai 
naudinga,

a) inovacinių sprendimų rengimas, 
daugiausia dėmesio skiriant ūkininkų, 
agrarine miškininkyste užsiimančių 
asmenų ar vartotojų reikmėms, taip pat 
sąveikos stiprinimas tiekimo grandinėje, 
kai tai naudinga,

Or. en
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Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į bendrus visuomenės poreikius. Išmokos ir toliau turėtų būti skiriamos už 
agrarinę miškininkystę, o ne miškininkystę, kad nereikėtų išplėsti taikymo srities.

Pakeitimas 1486
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatomos inovacijos gali būti 
grindžiamos ne tik nauja, bet ir tradicine 
praktika, taikoma naujomis geografinėmis 
arba aplinkosauginėmis aplinkybėmis.

Numatomos inovacijos gali būti
agroekologinės, grindžiamos ne tik nauja, 
bet ir tradicine praktika, taikoma naujomis 
geografinėmis arba aplinkosauginėmis 
aplinkybėmis.

Or. en

Pakeitimas 1487
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
114 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Numatomos inovacijos gali būti 
grindžiamos ne tik nauja, bet ir tradicine 
praktika, taikoma naujomis geografinėmis 
arba aplinkosauginėmis aplinkybėmis.

Numatomos ekologinio ūkininkavimo
inovacijos gali būti grindžiamos ne tik 
nauja, bet ir tradicine praktika, taikoma 
naujomis geografinėmis arba 
aplinkosauginėmis aplinkybėmis.

Or. fr

Pakeitimas 1488
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 3 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Reglamente (ES) Nr. 1308/2013 
numatytos rinkos priemonės ir kitos 
intervencinės priemonės.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Paskata už gerus veiklos rezultatus nėra susijusi su šiomis priemonėmis.

Pakeitimas 1489
Bas Eickhout

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) plane nustatytų priemonių sąsaja 
su Sąjungos vystymosi politikos tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal SESV 208 straipsnį reikalaujama užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui.

Pakeitimas 1490
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) remti su stebėsena ir vertinimu 
susijusį bendrą mokymosi procesą.

e) remti su stebėsena ir vertinimu 
susijusį bendrą mokymosi procesą, 
nustatant sritis, kuriose trūksta 
pagrindinių duomenų arba jų nepakanka 
ir kurioms būtų galima nustatyti 
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tinkamesnius ir tikslesnius rodiklius.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nustatyti sritis, kuriose trūksta pagrindinių duomenų arba jų nepakanka stebėsenai 
atlikti ir kurioms taikomus rodiklius reikia tobulinti.

Pakeitimas 1491
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
119 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

119a straipsnis

Politikos suderinamumo vystymosi labui 
stebėsena

1. Laikantis SESV 208 straipsnio 
reguliariai atliekami nepriklausomi 
BŽŪP poveikio besivystančių šalių maisto 
sistemoms ir ilgalaikiam aprūpinimui 
maistu vertinimai. Atliekant šią stebėseną 
ypatingas dėmesys skiriamas žemės ūkio 
maisto produktų prekybos srautų tarp ES 
ir besivystančių šalių poveikiui:

i) maisto gamybai, perdirbimui ir 
platinimui mažiausiai išsivysčiusiose 
šalyse;

ii) vietos smulkiesiems gamintojams 
ir moterims ūkininkėms;

iii) produktams, kuriuos 
besivystančios šalys laiko jautriais;

iv) produktams, gautiems iš sektorių, 
kuriuose yra skiriamos BŽŪP susietosios 
išmokos ir kuriuose taikomos BŽŪP 
krizės valdymo priemonės.

2. Atliekant vertinimą nagrinėjami 
ES rinkos observatorijų pateikti 
duomenys, atvejų tyrimai, ataskaitos apie 
darnaus vystymosi tikslus, taip pat šalių 
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partnerių ir kitų suinteresuotųjų subjektų, 
pavyzdžiui, pilietinės visuomenės 
organizacijų, pateikti įrodymai. Šiuo 
tikslu turi būti išplėsta ES rinkos 
observatorijų sektorių ir geografinė 
aprėptis, kad jos apimtų produktus, 
kuriuos šalys partnerės laiko jautriais, ir 
mažiausiai išsivysčiusias šalis. Priimdama 
deleguotuosius aktus, Komisija nustato 
vertinimo taikymo sritį ir tvarką.

3. Jei iš stebimų duomenų matyti, 
kad žemės ūkio maisto produktų gamybai 
ir perdirbimui arba besivystančios šalies 
aprūpinimui maistu gali būti daromas 
neigiamas poveikis, Europos Komisija iš 
anksto apie tai įspėja, skatindama 
Sąjungą konsultuotis su žemės ūkio 
bendruomenėmis, kurioms daromas 
poveikis, ir šalių partnerių vyriausybėmis 
siekiant susitarti dėl taisomųjų priemonių. 
Nukentėjusios šalys turi galėti naudotis 
socialinės apsaugos priemonėmis.

4. Jei išankstinis įspėjimas 
nepateikiamas, tačiau neigiamas poveikis 
pasireiškia, nukentėjusioji šalis gali 
pateikti skundą. Skundus gauna Europos 
Parlamento nuolatinis pranešėjas 
politikos suderinamumo vystymosi labui 
klausimu, o juos nagrinėja Europos 
Komisijos bylas nagrinėjantys pareigūnai. 
Įrodymus gali pateikti nukentėjusios 
grupės ir kitos suinteresuotosios šalys.

5. Komisija teikia Tarybai ir Europos 
Parlamentui metinę vertinimo rezultatų, 
gautų įrodymų ir ES politinio atsako 
ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

BŽŪP priemonių poveikis žemės ūkiui mažiausiai išsivysčiusiose šalyse priklauso nuo 
pasaulinės rinkos kainų, prekybos režimų, gamybos pajėgumų ir šalių partnerių politikos 
sprendimų. Taigi siekiant gauti įrodymų iš tų rinkų reikia reguliariai atlikti vertinimą. 
CARIFORUM ir ES ekonominės partnerystės susitarimo 25 straipsnio 2b dalyje taip pat 
numatyta socialinės apsaugos sąlyga: apsaugos priemonė gali būti taikoma, kai produktas 
importuojamas tokiais didesniais kiekiais ir tokiomis sąlygomis, kad dėl to sutrikdomas arba 
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gali būti sutrikdomas ekonomikos sektorius ir kyla socialinių problemų.

Pakeitimas 1492
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
120 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Norint į sistemą įtraukti kiekvieną per programavimo laikotarpį pridėtą rodiklį iš tiesų reikia 
daug pastangų, todėl tai reikėtų apibrėžti pagrindiniame teisės akte.

Pakeitimas 1493
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2023 m. birželio 30 d. arba, 
atitinkamai pakeitus datą dėl kitu laiku 
įsigaliosiančio reglamento, vėliau kasmet 
iki birželio 30 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 
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nurodytų tiesioginių išmokų ataskaita 
apima tik 2022 finansinius metus.

2021 ir 2022 finansinius metus. Dėl III 
antraštinės dalies II skyriuje nurodytų 
tiesioginių išmokų ataskaita apima tik 2022 
finansinius metus.

Or. de

Pagrindimas

Įgyvendinimo rezultatų metinių ataskaitų pateikimo terminas iki kiekvienų metų vasario 15 d. 
nustatytas per anksti. Pasibaigus ES finansiniams metams (laikotarpiui nuo spalio 16 d. iki 
kitų metų spalio 15 d.), lieka tik 4 mėnesiai, per kuriuos dar pasikeičia metai. Dabar nustatyti 
6 mėnesiai. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad federalinių valstybių narių metinių ataskaitų 
rengimo išlaidos išaugs, palyginti su aktualiu rėmimo laikotarpiu.

Pakeitimas 1494
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Iki 2023 m. vasario 15 d., o vėliau
kas dvejus metus iki vasario 15 d. iki 
2030 m. imtinai valstybės narės pateikia 
Komisijai BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimo rezultatų dvimetes ataskaitas 
už praėjusius dvejus 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.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių administracijoms dvimetės ataskaitos yra tinkamesnės ir jas lengviau pateikti.

Pakeitimas 1495
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis finansiniais duomenimis, 
produkto ir rezultato rodikliais ir laikantis 
118 straipsnio antros pastraipos, metinėse 
rezultatų ataskaitose pateikiama pagrindinė 
kokybinė ir kiekybinė informacija apie 
BŽŪP strateginio plano įgyvendinimą. Jose 
taip pat pateikiama informacija apie gautus 
produktus, faktines išlaidas, gautus 
rezultatus, taip pat pasiektų ir atitinkamų 
siektinų reikšmių skirtumą.

Remiantis finansiniais duomenimis, 
produkto, rezultato ir poveikio rodikliais ir 
laikantis 118 straipsnio antros pastraipos, 
metinėse rezultatų ataskaitose pateikiama
pagrindinė kokybinė ir kiekybinė 
informacija apie BŽŪP strateginio plano 
įgyvendinimą. Jose taip pat pateikiama 
informacija apie gautus produktus ir 
padarytą poveikį, faktines išlaidas, gautus 
rezultatus, taip pat pasiektų ir atitinkamų 
siektinų reikšmių skirtumą.

Or. en

Pakeitimas 1496
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikomos tokių rūšių intervencinės 
priemonės, kurios nepriskirtos šio 
reglamento 89 straipsnio taikymo sričiai, ir 
jei gauto produkto ir faktinių išlaidų 
santykis 50 % skiriasi nuo planuojamo 
gauti metinio produkto ir išlaidų santykio, 
valstybė narė pateikia tokio nuokrypio 
pagrindimą.

Jei taikomos tokių rūšių intervencinės 
priemonės, kurios nepriskirtos šio 
reglamento 89 straipsnio taikymo sričiai, ir 
jei gauto produkto ir faktinių išlaidų 
santykis 33 % skiriasi nuo planuojamo 
gauti metinio produkto ir išlaidų santykio, 
valstybė narė pateikia tokio nuokrypio 
pagrindimą.

Or. en

Pagrindimas

Turint omenyje tai, kad kontrolės priemones siūloma taikyti kas dvejus metus ir kad 
skirtumams pastebėti, jiems aptarti su valstybe nare, ištaisyti veiksmų plane ir įgyvendinti 
prireiktų metų, 50 % tikėtinų gauti ir (arba) apmokėtų produktų ir gautų produktų nuokrypis 
yra pernelyg didelis, nes išlieka įpareigojimas padengti pusę ES išlaidų. Todėl šį nuokrypį 
sumažiname trečdaliu.
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Pakeitimas 1497
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Jeigu nustatoma, kad pranešta vieno 
ar kelių rezultato rodiklių reikšmė daugiau 
kaip 25 % skiriasi nuo tam tikrų 
ataskaitinių metų atitinkamos tarpinės 
reikšmės, Komisija gali paprašyti valstybės 
narės pagal Reglamento (ES) [HzR] 
39 straipsnio 1 dalį pateikti veiksmų planą, 
kuriame būtų apibūdinti numatyti 
taisomieji veiksmai ir tikėtinas grafikas.

9. Jeigu nustatoma, kad pranešta vieno 
ar kelių rezultato rodiklių reikšmė daugiau 
kaip 15 % skiriasi nuo tam tikrų 
ataskaitinių metų atitinkamos tarpinės 
reikšmės, Komisija gali paprašyti valstybės 
narės pagal Reglamento (ES) [HzR] 
39 straipsnio 1 dalį pateikti veiksmų planą, 
kuriame būtų apibūdinti numatyti 
taisomieji veiksmai ir tikėtinas grafikas.

Or. en

Pagrindimas

Turint omenyje tai, kad kontrolės priemones siūloma taikyti kas dvejus metus ir kad 
skirtumams pastebėti, jiems aptarti su valstybe nare, ištaisyti veiksmų plane ir įgyvendinti 
prireiktų metų, 25 % tikėtinų gauti ir (arba) apmokėtų produktų ir gautų produktų nuokrypis 
neužtikrina, kad ES lėšos bus patikimai naudojamos, nes būtų leidžiama ir toliau kasmet / kas 
mėnesį skirti ES lėšų, net jei ketvirčio rezultatų nepateikiama. Siekdami užtikrinti labiau 
suderintą ir veiksmingesnę kontrolės sistemą, šį nuokrypį sumažiname iki 15 %.

Pakeitimas 1498
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
su Komisija rengia metinį peržiūros posėdį, 
kuriam Komisija pirmininkauja viena 
arba kartu su valstybėmis narėmis; jis 
rengiamas ne anksčiau kaip praėjus dviem 
mėnesiams nuo metinės rezultatų 
ataskaitos pateikimo.

1. Europos Komisija kiekvienais 
metais su valstybėmis narėmis rengia 
metinį peržiūros posėdį, kuriam
pirmininkauja Komisija; jis rengiamas ne 
anksčiau kaip praėjus dviem mėnesiams 
nuo metinės rezultatų ataskaitos pateikimo.
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Or. en

Pakeitimas 1499
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
su Komisija rengia metinį peržiūros posėdį, 
kuriam Komisija pirmininkauja viena 
arba kartu su valstybėmis narėmis; jis 
rengiamas ne anksčiau kaip praėjus dviem 
mėnesiams nuo metinės rezultatų 
ataskaitos pateikimo.

1. Valstybės narės kiekvienais metais 
su Komisija rengia metinį peržiūros posėdį, 
kuriam pirmininkauja Komisija; jis 
rengiamas ne anksčiau kaip praėjus dviem 
mėnesiams nuo metinės rezultatų 
ataskaitos pateikimo.

Or. en

Pakeitimas 1500
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Metiniu peržiūros posėdžiu 
siekiama apsvarstyti kiekvieno plano 
įgyvendinimo rezultatus, taip pat pažangą, 
padarytą siekiant nustatytų siektinų 
reikšmių, visus rezultatams poveikį 
darančias problemas ir priemones, kurių 
jau yra arba bus imtasi toms problemoms 
spręsti.

2. Metiniu peržiūros posėdžiu 
siekiama apsvarstyti kiekvieno plano 
įgyvendinimo rezultatus, taip pat pažangą, 
padarytą siekiant nustatytų siektinų 
reikšmių ir visiems rūpimų su aplinka ir 
klimatu susijusių Sąjungos tikslų, visas
rezultatams poveikį darančias problemas ir 
priemones, kurių jau yra arba bus imtasi 
toms problemoms spręsti.

Or. en

Pakeitimas 1501
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds
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Pasiūlymas dėl reglamento
122 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Metinių peržiūros posėdžių 
santraukas ir savo pastabas Komisija 
pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui.

Or. en

Pakeitimas 1502
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
VII antraštinės dalies II a skyrius (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa SKYRIUS (naujas)

LAIKOTARPIO VIDURIO REZULTATŲ 
ATASKAITA

122a straipsnis

Laikotarpio vidurio rezultatų ataskaita

1. Iki 2025 m. pabaigos valstybės 
narės pateikia Komisijai laikotarpio 
vidurio rezultatų ataskaitą, kurioje 
įvertina bendrą strateginio plano poveikį 
siekiant konkrečių 6 straipsnyje nurodytų 
BŽŪP tikslų ir kuri apima laikotarpį iki 
2024 m. pabaigos.

2. Laikotarpio vidurio rezultatų 
ataskaitoje pateikiama pagrindinė 
kokybinė ir kiekybinė informacija apie 
strateginio plano įgyvendinimą siekiant 
šio reglamento I priede nustatytų poveikio 
rodiklių.

3. Jei nustatoma, kad pranešta vieno 
ar kelių poveikio rodiklių reikšmė 
nepadidėjo, palyginti su atliekant poreikių 
vertinimą apibūdinta padėtimi, kaip 
nurodyta 103 straipsnio 2 dalyje, Komisija 
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gali paprašyti valstybės narės pagal 
Reglamento (ES) [HzR] 39 straipsnio 1 
dalį pateikti veiksmų planą, kuriame būtų 
apibūdinti numatyti taisomieji veiksmai ir 
tikėtinas grafikas, siekiant įgyvendinti 91 
straipsnio 1 dalyje nustatytus poveikio 
rodiklių tikslus.

4. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustato laikotarpio vidurio 
rezultatų ataskaitos turinio pateikimo 
taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami 
laikantis 139 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pakeitimas 1503
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
VII antraštinės dalies III skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GERŲ APLINKOSAUGOS IR
KLIMATO SRITIES REZULTATŲ 
SKATINIMO SISTEMA

GERŲ APLINKOSAUGOS, KLIMATO 
SRITIES IR SU GYVŪNŲ GEROVE 
SUSIJUSIŲ REZULTATŲ SKATINIMO 
SISTEMA

Or. en

Pakeitimas 1504
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
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rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX 
priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. pl

Pagrindimas

Siūlomas mechanizmas iš tikrųjų yra sankcija už nepasiektą nustatytą konkrečių tikslų, 
nurodytų siūlomo reglamento 6 straipsnio d, e ir f punktuose (aplinkos, klimato ir tvaraus 
išteklių valdymo tikslai), rezultatų rodiklių ribą. Kyla didelė rizika, kad nebus panaudotos 
pasiūlyto rezervo lėšos. Išlaidų tvirtinimo mechanizmas pagal taisyklę N+3 (taikomą šiuo 
metu) ar net pagal pasiūlytą N+2 pakankamai drausmina valstybes nares.

Pakeitimas 1505
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
sudaro 5 % 2027 finansiniais metais 
valstybei narei skiriamos sumos, 



PE632.156v01-00 38/60 AM\1172578LT.docx

LT

nurodytos IX priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pakeitimas 1506
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

123 straipsnis Išbraukta.

Paskata už gerus veiklos rezultatus

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir 
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

2. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
sudaro 5 % 2027 finansiniais metais 
valstybei narei skiriamos sumos, 
nurodytos IX priede.

Apskaičiuojant paskatą už gerus veiklos 
rezultatus neatsižvelgiama į išteklius, 
kurie pagal 15 ir 90 straipsnius perkelti iš 
EŽŪGF į EŽŪFKP (ir atvirkščiai).

Or. en

Pagrindimas

Tai nėra paskata, dėl to bus patiriama tik papildoma administracinė našta.

Pakeitimas 1507
Bas Eickhout
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Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka ir
klimatu susijusius tikslus, jei tos valstybės 
narės įvykdo 124 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą sąlygą.

1. Paskata už gerus veiklos rezultatus 
valstybėms narėms gali būti taikoma 2026 
metais, siekiant atlyginti už gerus 
rezultatus, pasiektus vykdant su aplinka, 
klimatu ir gyvūnų gerove susijusius 
tikslus, jei tos valstybės narės įvykdo 124 
straipsnio 1 dalyje nurodytą sąlygą.

Or. en

Pakeitimas 1508
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
123 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos IX
priede.

Paskata už gerus veiklos rezultatus sudaro 
5 % 2027 finansiniais metais valstybei 
narei skiriamos sumos, nurodytos VII ir IX
prieduose.

Or. en

Pakeitimas 1509
Jadwiga Wiśniewska

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
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rezultatus, kuri išskaičiuojama iš 
valstybės narės asignavimo pagal 123 
straipsnio antrą pastraipą, šiai valstybei 
narei taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais,
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 
2026 metų metinės rezultatų ataskaitos 
gavimo, netaikydama 139 straipsnyje 
nurodytos komiteto procedūros, priima 
įgyvendinimo aktą, kad dėl kiekvienos 
valstybės narės nuspręstų, ar įgyvendinant 
atitinkamus BŽŪP strateginius planus 
pasiektos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
tikslinės vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 
ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus 
veiklos rezultatus Komisija gali atsižvelgti 
į force majeure atvejus ir dideles 
socialines ekonomines krizes, dėl kurių 
gali atsirasti kliūčių atitinkamoms 
tarpinėms reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatoma išsami tvarka 
paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymo valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.
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Or. pl

Pagrindimas

Siūlomas mechanizmas iš tikrųjų yra sankcija už nepasiektą nustatytą konkrečių tikslų, 
nurodytų siūlomo reglamento 6 straipsnio d, e ir f punktuose (aplinkos, klimato ir tvaraus 
išteklių valdymo tikslai), rezultatų rodiklių ribą. Kyla didelė rizika, kad nebus panaudotos 
pasiūlyto rezervo lėšos. Išlaidų tvirtinimo mechanizmas pagal taisyklę N+3 (taikomą šiuo 
metu) ar net pagal pasiūlytą N+2 pakankamai drausmina valstybes nares.

Pakeitimas 1510
Luke Ming Flanagan

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124 straipsnis Išbraukta.

Paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymas

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš 
valstybės narės asignavimo pagal 123 
straipsnio antrą pastraipą, šiai valstybei 
narei taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

2. Komisija per du mėnesius nuo 
2026 metų metinės rezultatų ataskaitos 
gavimo, netaikydama 139 straipsnyje 
nurodytos komiteto procedūros, priima 
įgyvendinimo aktą, kad dėl kiekvienos 
valstybės narės nuspręstų, ar įgyvendinant 
atitinkamus BŽŪP strateginius planus 
pasiektos šio straipsnio 1 dalyje nurodytos 
tikslinės vertės.

3. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės pasiekiamos, Komisija 
atitinkamoms valstybėms narėms skiria 
paskatos už gerus veiklos rezultatus sumą, 



PE632.156v01-00 42/60 AM\1172578LT.docx

LT

ir ta suma laikoma galutinai paskirta 
2027 finansiniams metams, remiantis 2 
dalyje nurodytu sprendimu.

4. Jei 1 dalyje nurodytos tikslinės 
reikšmės nepasiekiamos, 2027 finansinių 
metų asignavimų, susijusių su 
atitinkamoms valstybėms narėms skirtos 
paskatos už gerus veiklos rezultatus suma, 
Komisija neskiria.

5. Taikydama paskatą už gerus 
veiklos rezultatus Komisija gali atsižvelgti 
į force majeure atvejus ir dideles 
socialines ekonomines krizes, dėl kurių 
gali atsirasti kliūčių atitinkamoms 
tarpinėms reikšmėms pasiekti.

6. Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatoma išsami tvarka 
paskatos už gerus veiklos rezultatus 
taikymo valstybėms narėms nuoseklumui 
užtikrinti. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 139 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlius išbraukti 123 straipsnį šis straipsnis nebereikalingas.

Pakeitimas 1511
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
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d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės. Komisija užtikrina, kad BŽŪP 
strateginių planų tikslinės reikšmės 
užmojų ir galimybių užtikrinti vienodas 
sąlygas atžvilgiu būtų lygiavertės.

Or. en

Pakeitimas 1512
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
124 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e ir f punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka ir klimatu susijusiais tikslais, 
pasiekta bent 90 % jų 2025 metų tikslinės 
reikšmės.

1. Remiantis 2026 metų veiklos 
rezultatų peržiūra, paskata už gerus 
rezultatus, kuri išskaičiuojama iš valstybės 
narės asignavimo pagal 123 straipsnio 
antrą pastraipą, šiai valstybei narei 
taikoma, jei įgyvendinant jos BŽŪP 
strateginiame plane nustatytus rezultato 
rodiklius, susietus su 6 straipsnio 1 dalies 
d, e, f ir i punktuose nurodytais konkrečiais 
su aplinka, klimatu ir gyvūnų gerove
susijusiais tikslais, pasiekta bent 90 % jų 
2025 metų tikslinės reikšmės.

Or. en

Pakeitimas 1513
Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
124 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

124a straipsnis

Reikiamos sąlygos

1. Siekiant veiksmingai ir efektyviai 



PE632.156v01-00 44/60 AM\1172578LT.docx

LT

įgyvendinti konkrečius BŽŪP 
strateginiame plane nurodytus tikslus, 
kaip numatyta 6 straipsnio 1 dalyje, šiuo 
reglamentu nustatomos ex ante sąlygos 
(toliau – reikiamos sąlygos). XIII priede 
nustatomos horizontaliosios reikiamos 
sąlygos, taikytinos visiems konkretiems 
tikslams, ir jų įvykdymui vertinti būtini 
kriterijai, taikytini tiek EŽŪGF, tiek 
EŽŪFKP atveju.

2. Rengdama BŽŪP strateginį planą 
arba nustatydama naują konkretų tikslą 
ar intervencinę priemonę, kai minėtas 
planas yra iš dalies keičiamas, valstybė 
narė pateikia ataskaitą dėl reikiamų 
sąlygų, susijusių su konkrečiu pasirinktu 
tikslu, įvykdymo. Reikiama sąlyga 
įvykdoma, kai užtikrinama atitiktis 
visiems susijusiems kriterijams. 
Rengdama arba iš dalies keisdama 
strateginį planą, valstybė narė nurodo 
įvykdytas ir neįvykdytas reikiamas 
sąlygas, ir, kai mano, kad reikiama sąlyga 
įvykdyta, pateikia pagrindimą.

3. Jeigu tvirtinant strateginį planą 
arba iš dalies jį keičiant reikiama sąlyga 
dar neįvykdyta, valstybė narė informuoja 
Komisiją, kai tik mano, kad reikiama 
sąlyga jau įvykdyta, ir pateikia
pagrindimą.

4. Komisija per tris mėnesius turi 
atlikti vertinimą ir pranešti valstybei 
narei, ar sutinka su tuo, kad reikiamą 
sąlygą galima laikyti įvykdyta. Jeigu 
Komisija nesutinka su valstybės narės 
vertinimu, ji apie tai praneša valstybei 
narei ir suteikia jai galimybę per vieną 
mėnesį pateikti pastabų.

5. Kol Komisija nepraneša valstybei 
narei, kad reikiama sąlyga įvykdyta, į 
mokėjimo prašymus negali būti 
įtraukiamos su jokiais veiksmais 
susijusios išlaidos. Šios dalies pirma 
pastraipa netaikoma veiksmams, kuriais 
prisidedama prie atitinkamos reikiamos 
sąlygos įvykdymo.
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6. Valstybė narė užtikrina, kad 
reikiamos sąlygos būtų vykdomos ir 
taikomos visą programavimo laikotarpį. Ji 
praneša Komisijai apie visus pakeitimus, 
turinčius įtakos reikiamų sąlygų 
įvykdymui. Jeigu Komisija mano, kad 
reikiama sąlyga nebevykdoma, ji apie tai 
praneša valstybei narei ir suteikia jai 
galimybę per vieną mėnesį pateikti 
pastabų. Jeigu Komisija padaro išvadą, 
kad reikiama sąlyga ir toliau nevykdoma, 
su konkrečiu atitinkamu tikslu susijusios 
išlaidos negali būti įtraukiamos į 
mokėjimo prašymus nuo dienos, kai 
Komisija atitinkamai apie tai praneša 
valstybei narei.

7. Atsižvelgiant į tam tikras sąlygas, 
kurios, remiantis 1 dalyje minėtu 
vertinimu, nėra vykdomos, strateginio 
plano perdavimo dieną valstybės narės 
pateikia veiksmų planą ir nurodo 
priemones, kurių reikia imtis, taip pat 
atsakingas įstaigas ir tokių priemonių 
įgyvendinimo tvarkaraštį.

Or. es

Pakeitimas 1514
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginio plano indėlis 
siekiant BŽŪP konkrečių tikslų, 
atsižvelgiant į nacionalinius ir regioninius 
poreikius, taip pat vystymosi potencialą ir 
naudingą patirtį, įgytą įgyvendinant BŽŪP 
ankstesniais programavimo laikotarpiais;

a) BŽŪP strateginio plano indėlis 
siekiant BŽŪP konkrečių tikslų ir 13a 
straipsnyje nurodyto ekologinio 
ūkininkavimo indėlio, atsižvelgiant į 
nacionalinius ir regioninius poreikius, taip 
pat vystymosi potencialą ir naudingą 
patirtį, įgytą įgyvendinant BŽŪP 
ankstesniais programavimo laikotarpiais;

Or. en
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Pakeitimas 1515
Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) BŽŪP strateginio plano indėlis
siekiant BŽŪP konkrečių tikslų, 
atsižvelgiant į nacionalinius ir regioninius 
poreikius, taip pat vystymosi potencialą ir
naudingą patirtį, įgytą įgyvendinant BŽŪP 
ankstesniais programavimo laikotarpiais;

a) BŽŪP strateginio plano indėliu
siekiant BŽŪP konkrečių tikslų, be 
nacionalinių poreikių, taip pat 
atsižvelgiama į regioninius poreikius ir 
kaimo vietovių vystymosi potencialą, taip 
pat į naudingą patirtį, įgytą įgyvendinant 
BŽŪP ankstesniais programavimo 
laikotarpiais;

Or. cs

Pakeitimas 1516
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, Komisija 
iki trečiųjų metų nuo BŽŪP strateginių 
planų įgyvendinimo pradžios atlieka
tarpinį vertinimą, atsižvelgdama į I priede 
nurodytus rodiklius. Komisija gali naudotis 
visa reikalinga, kuri jau gauta pagal [naujo 
Finansinio reglamento] [128] straipsnį.

2. Kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, Komisija 
iki trečiųjų metų nuo BŽŪP strateginių 
planų įgyvendinimo pradžios atlieka ir 
viešai skelbia vertinimą, atsižvelgdama į I 
priede nurodytus rodiklius. Komisija gali 
naudotis visa reikalinga informacija, kuri 
jau gauta pagal [naujo Finansinio 
reglamento] [128] straipsnį. Šis vertinimas 
turi būti papildomas išorės nepriklausoma 
vertinimo ataskaita, kuri apimtų EŽŪGF 
ir EŽŪFKP veiksmingumą, efektyvumą, 
įgyvendinimą, papildomumą, rezultatus ir 
poveikį.

Or. en
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Pakeitimas 1517
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries, Nils Torvalds

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija atlieka ex post vertinimą, 
kad įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę.

3. Iki laikotarpio, kuriam taikomas 
šis reglamentas, pabaigos Komisija atlieka
ir viešai skelbia baigiamąjį vertinimą, kad 
įvertintų EŽŪGF ir EŽŪFKP 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę. Šis 
vertinimas turi būti papildomas išorės 
nepriklausoma baigiamojo vertinimo 
ataskaita, kuri apimtų EŽŪGF ir 
EŽŪFKP veiksmingumą, efektyvumą, 
įgyvendinimą, papildomumą, rezultatus ir 
poveikį.

Or. en

Pakeitimas 1518
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų 
atlikti BŽŪP stebėseną ir vertinimą.

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą reikiamą informaciją ar duomenis, 
kad ji galėtų atlikti BŽŪP stebėseną ir 
vertinimą. Kaip aprašyta Reglamento dėl 
BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos 
35 straipsnyje, mokėjimo agentūrų 
patirtas išlaidas finansuoja tik Sąjunga 
valstybėms narėms pateikus tokią 
informaciją ir duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Naujasis įgyvendinimo modelis grindžiamas principu, pagal kurį viešųjų lėšų suteikiama 
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mainais už pasiektus tikslus, o tai turi būti stebima. Todėl valstybės narės Komisijai turi 
pateikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus veiksmingai stebėsenai atlikti, o pagal 
dabartinį „atitikties modelį“ kartais nepavyksta to padaryti. Sąjunga turėtų finansuoti tik tas 
išlaidas, su kuriomis susijusi informacija ir duomenys, reikalingi stebėsenai atlikti, yra 
pateikti Komisijai.

Pakeitimas 1519
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą reikiamą informaciją, kad ji galėtų 
atlikti BŽŪP stebėseną ir vertinimą.

1. Valstybės narės Komisijai pateikia 
visą reikiamą informaciją ar duomenis, 
kad ji galėtų atlikti BŽŪP stebėseną ir 
vertinimą. BŽŪP lėšų skiriama tik 
valstybėms narėms pateikus šią 
informaciją ir duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Kad galėtų atlikti pagal BŽŪP numatytą auditą, valstybės narės turi rinkti duomenis apie 
pavienius paramos gavėjus. Perduoti šiuos duomenis Europos Komisijai yra lengviausias ir 
ekonomiškai efektyviausias būdas rinkti informaciją stebėsenos ir vertinimo tikslais, o ES 
suteikiama galimybė parodyti savo politikos veiksmingumą.

Pakeitimas 1520
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
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Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.
Tais atvejais, kai tam tikriems rodikliams 
reikalingi duomenys yra neišsamūs, 
Komisija, remdamasi mokslinių tyrimų ir 
bandomųjų projektų rezultatais ir kartu 
atsižvelgdama į ES masto duomenų 
rinkinius, pavyzdžiui, Statistinių duomenų 
apie žemės dangą ir žemės naudojimą 
rinkimo sistemą (angl. Land Use Cover 
Area Frame Survey, LUCAS), siūlo 
alternatyvius rodiklius.

__________________ __________________

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87 
2009 3 31, p. 164).

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87,
2009 3 31, p. 164).

Or. en

Pagrindimas

Kad galėtų atlikti pagal BŽŪP numatytą auditą, valstybės narės turi rinkti duomenis apie 
pavienius paramos gavėjus. Perduoti šiuos duomenis Europos Komisijai yra lengviausias ir 
ekonomiškai efektyviausias būdas rinkti informaciją stebėsenos ir vertinimo tikslais, o ES 
suteikiama galimybė parodyti savo politikos veiksmingumą. Europos Parlamentas šioje srityje 
taip pat siūlo bandomuosius projektus.

Pakeitimas 1521
Nicola Caputo, Alojz Peterle, José Inácio Faria, Rory Palmer
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Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.
Tais atvejais, kai tam tikriems rodikliams 
reikalingi duomenys yra neišsamūs, 
Komisija, remdamasi mokslinių tyrimų ir 
bandomųjų projektų rezultatais ir kartu 
atsižvelgdama į ES masto duomenų 
rinkinius, pavyzdžiui, Statistinių duomenų 
apie žemės dangą ir žemės naudojimą 
rinkimo sistemą (angl. Land Use Cover 
Area Frame Survey, LUCAS), siūlo 
alternatyvius rodiklius.

__________________ __________________

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87 
2009 3 31, p. 164).

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87,
2009 3 31, p. 164).

Or. en
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Pagrindimas

Kad galėtų atlikti pagal BŽŪP numatytą auditą, valstybės narės turi rinkti duomenis apie 
pavienius paramos gavėjus. Perduoti šiuos duomenis Europos Komisijai yra lengviausias ir 
ekonomiškai efektyviausias būdas rinkti informaciją stebėsenos ir vertinimo tikslais, o ES 
suteikiama galimybė parodyti savo politikos veiksmingumą. Europos Parlamentas šioje srityje 
taip pat siūlo bandomuosius projektus.

Pakeitimas 1522
Merja Kyllönen

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.
Tais atvejais, kai tam tikriems rodikliams 
reikalingi duomenys yra neišsamūs, 
Komisija, remdamasi mokslinių tyrimų ir 
bandomųjų projektų rezultatais ir kartu 
atsižvelgdama į ES masto duomenų 
rinkinius, pavyzdžiui, Statistinių duomenų 
apie žemės dangą ir žemės naudojimą 
rinkimo sistemą (angl. Land Use Cover 
Area Frame Survey, LUCAS), siūlo 
alternatyvius rodiklius.

__________________ __________________

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
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konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87 
2009 3 31, p. 164).

konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87,
2009 3 31, p. 164).

Or. en

Pakeitimas 1523
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.

2. Konteksto ir poveikio rodikliams 
būtini duomenys pirmiausia bus renkami iš 
patikimų duomenų šaltinių, pavyzdžiui, 
ūkių apskaitos duomenų tinklo ir 
Eurostato. Jei šiems rodikliams reikalingų 
duomenų trūksta arba jie yra neišsamūs, tai 
trūkstami duomenys renkami pagal 
Europos statistikos programą, nustatytą 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu
(EB) Nr. 223/200940, teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas ūkių apskaitos duomenų 
tinklas, arba oficialius susitarimus su kitais 
duomenų teikėjais, pavyzdžiui, Jungtiniu 
tyrimų centru ir Europos aplinkos agentūra.
Tais atvejais, kai tam tikriems rodikliams 
reikalingi duomenys yra neišsamūs, 
Komisija, remdamasi mokslinių tyrimų ir 
bandomųjų projektų rezultatais ir kartu 
atsižvelgdama į ES masto duomenų 
rinkinius, pavyzdžiui, Statistinių duomenų 
apie žemės dangą ir žemės naudojimą 
rinkimo sistemą (angl. Land Use Cover 
Area Frame Survey, LUCAS), siūlo 
alternatyvius rodiklius.

__________________ __________________

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 

40 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 
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dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87 
2009 3 31, p. 164).

dėl Europos statistikos, panaikinantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl 
konfidencialių statistinių duomenų 
perdavimo Europos Bendrijų statistikos 
tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir 
Tarybos sprendimą 89/382/EEB, 
Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų 
statistikos programų komitetą (OL L 87,
2009 3 31, p. 164).

Or. en

Pagrindimas

Member States need to collect data at individual beneficiary level to carry out the audit 
foreseen in the CAP. The transfer of these data to the European Commission is the easiest 
and most cost efficient way to collect information for monitoring and evaluation purposes, 
allowing the EU to demonstrate the performance of its own policy. Existing EU-wide data 
collections (e.g. the soil database LUCAS), as well as appropriate pilot projects initiated by 
the European Parliament and developed by the Commission (e.g. bees, lepidopterans and 
other pollinators), should also contribute in this regard.

Pakeitimas 1524
Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai), jie nuolat 
naujinami ir tikslinami, siekiant 
užtikrinti, kad ES lėšos būtų naudojamos 
tinkamai ir pagal naująjį įgyvendinimo 
modelį būtų pasiekiama rezultatų. IAKS ir 
ŽSIS toliau tobulinamos, kad būtų 
sudarytos geresnės sąlygos nustatyti ir 
stebėti BŽŪP rezultatus ir poveikį, kaip 
nustatyta 5 ir 6 straipsniuose, ir teikti 
statistinius duomenis ir informaciją, kad 
būtų galima atlikti patikimą ir įrodymais 
grindžiamą jų vertinimą. Administracinių 
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registrų duomenys kuo labiau naudojami 
statistiniais ir reikalavimų laikymosi 
stebėsenos tikslais, bendradarbiaujant su 
valstybių narių statistikos institucijomis ir 
Eurostatu.

Or. en

Pagrindimas

Kad galėtų atlikti auditą ir stebėti produktus, kurių tikimasi gauti pagal rezultatais 
grindžiamą sistemą, valstybės narės turi rinkti duomenis apie pavienius paramos gavėjus.

Pakeitimas 1525
Merja Kyllönen, Estefanía Torres Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo
labiau naudojami statistiniais ir 
reikalavimų laikymosi stebėsenos tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

Or. en

Pakeitimas 1526
Pavel Poc, Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
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ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais ir 
reikalavimų laikymosi stebėsenos tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

Or. en

Pagrindimas

Kad galėtų atlikti pagal BŽŪP numatytą auditą, valstybės narės turi rinkti duomenis apie 
pavienius paramos gavėjus. Perduoti šiuos duomenis Europos Komisijai yra lengviausias ir 
ekonomiškai efektyviausias būdas rinkti informaciją stebėsenos ir vertinimo tikslais, o ES 
suteikiama galimybė parodyti savo politikos veiksmingumą.

Pakeitimas 1527
Nicola Caputo, José Inácio Faria, Rory Palmer

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais ir 
reikalavimų laikymosi stebėsenos tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

Or. en

Pagrindimas

Kad galėtų atlikti pagal BŽŪP numatytą auditą, valstybės narės turi rinkti duomenis apie 
pavienius paramos gavėjus. Perduoti šiuos duomenis Europos Komisijai yra lengviausias ir 
ekonomiškai efektyviausias būdas rinkti informaciją stebėsenos ir vertinimo tikslais, o ES 
suteikiama galimybė parodyti savo politikos veiksmingumą.
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Pakeitimas 1528
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
129 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

3. Išlaikomi esami administraciniai 
registrai (pavyzdžiui, IAKS, ŽSIS, gyvūnų 
ir vynuogynų registrai). IAKS ir ŽSIS 
toliau tobulinamos, kad labiau atitiktų su 
statistika susijusias BŽŪP reikmes. 
Administracinių registrų duomenys kuo 
labiau naudojami statistiniais ir 
reikalavimų laikymosi stebėsenos tikslais, 
bendradarbiaujant su valstybių narių 
statistikos institucijomis ir Eurostatu.

Or. en

Pakeitimas 1529
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Išskyrus atvejus, kai šioje 
antraštinėje dalyje numatyta kitaip, 
paramai pagal šį reglamentą taikomi
SESV 107, 108 ir 109 straipsniai.

1. SESV 107, 108 ir 109 straipsniai
netaikomi Sąjungos paramai pagal šį 
reglamentą, skiriamai intervencinėms 
priemonėms, kurioms taikomas SESV 42 
straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 1530
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. SESV 107, 108 ir 109 straipsniai 
netaikomi išmokoms, valstybių narių 
mokamoms pagal šį reglamentą ir jo 
laikantis, arba šio reglamento 132 
straipsnyje nurodytam papildomam 
nacionaliniam finansavimui, kuriam
taikomas SESV 42 straipsnis.

2. SESV 107, 108 ir 109 straipsniai 
netaikomi išmokoms, kurias valstybės 
narės skiria intervencinėms priemonėms, 
kurioms taikomas SESV 42 straipsnis, 
jeigu jos atitinka šį reglamentą, yra 
nurodytos BŽŪP strateginiame plane, 
kaip numatyta 99 straipsnyje, ir jas 
patvirtino Komisija.

Or. en

Pagrindimas

Į BŽŪP strateginį planą įtraukta žemės ūkiui teikiama valstybės pagalba turėtų būti leidžiama 
kartu su bendrai finansuojama pagalba.

Pakeitimas 1531
Christophe Hansen

Pasiūlymas dėl reglamento
131 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo 2 dalies, SESV 
107, 108 ir 109 straipsniai taikomi 
paramai, kurios lėšomis finansuojamas ne 
tik SESV 42 straipsnio taikymo sričiai 
priskirtas veiksmas, išskyrus atvejus, kai 
apyvartiniam kapitalui skirta parama 
teikiama taikant finansinę priemonę.

3. Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, SESV 
107, 108 ir 109 straipsniai taikomi 
paramai, kurios lėšomis finansuojamas ne 
tik SESV 42 straipsnio taikymo sričiai 
priskirtas sujungtas veiksmas, išskyrus 
atvejus, kai apyvartiniam kapitalui skirta 
parama teikiama taikant finansinę 
priemonę.

Or. en

Pakeitimas 1532
Francesc Gambús

Pasiūlymas dėl reglamento
132 straipsnio pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybių narių mokamos išmokos, 
susijusios su SESV 42 straipsnio taikymo 
sričiai priskirtais veiksmais, kuriomis turi 
būti papildomai finansuojamos 
intervencinės priemonės, kurioms bet 
kuriuo BŽŪP strateginio plano laikotarpio 
momentu teikiama Sąjungos parama, gali 
būti skiriamos tik jei atitinka šį reglamentą, 
yra įtrauktos į BŽŪP strateginių planų V 
priedą, kaip numatyta 103 straipsnio 5 
dalyje, ir jas patvirtino Komisija.

Valstybių narių mokamos išmokos, 
susijusios su SESV 42 straipsnio taikymo 
sričiai priskirtais veiksmais, kuriomis turi 
būti papildomai finansuojamos 
intervencinės priemonės, kurioms bet 
kuriuo BŽŪP strateginio plano laikotarpio 
momentu teikiama Sąjungos parama, 
įskaitant nacionalines fiskalines 
priemones, kuriomis kompensuojamos 
visos patirtos papildomos išlaidos ir 
prarastos pajamos, kai vykdomi daliniai 
mokėjimai, numatyti 28 straipsnio 6 dalies 
b punkte, 66 straipsnio 3 dalyje, 67 
straipsnio 4 dalyje ir galiausiai 65 
straipsnio 6 dalyje, gali būti skiriamos tik 
jei atitinka šį reglamentą, yra įtrauktos į 
BŽŪP strateginių planų V priedą, kaip 
numatyta 103 straipsnio 5 dalyje, ir jas 
patvirtino Komisija.

Or. es

Pakeitimas 1533
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
133 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SESV 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi 
nacionalinėms fiskalinėms priemonėms, 
pagal kurias valstybės narės nusprendžia 
nesilaikyti bendrųjų apmokestinimo 
taisyklių, leisdamos ūkininkams taikomą 
pajamų mokesčio bazę apskaičiuoti 
atsižvelgiant į daugiametį laikotarpį.

SESV 107, 108 ir 109 straipsniai netaikomi 
nacionalinėms fiskalinėms priemonėms, 
pagal kurias valstybės narės nusprendžia 
nesilaikyti bendrųjų apmokestinimo 
taisyklių, leisdamos ūkininkams taikomą 
pajamų mokesčio bazę apskaičiuoti 
atsižvelgiant į daugiametį laikotarpį, taip 
pat atidėti dalį mokesčio bazės arba 
neįtraukti specialioje žemės ūkio 
taupomojoje sąskaitoje laikomų sumų.

Or. en
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Pakeitimas 1534
Paul Brannen

Pasiūlymas dėl reglamento
138 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Įgaliojimai priimti 4, 7, 12, 15, 23, 
28, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 50, 78, 81, 104 ir 
141 straipsniuose nurodytus deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami septynerių metų 
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki septynerių metų 
laikotarpio pabaigos Komisija parengia 
naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 
ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 
pabaigos.

Or. en

Pakeitimas 1535
Peter Jahr, Norbert Lins, Albert Deß, Jens Gieseke

Pasiūlymas dėl reglamento
140 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau, nedarant poveikio šio reglamento 
IX ir IXa priedams, Reglamentas (ES) 
Nr. 1305/2013 iki 2023 m. toliau 
taikomas:

a) veiksmams, įgyvendinamiems pagal 
kaimo plėtros programas, kurias pagal šį 
reglamentą patvirtino Europos Komisija,

b) kaimo plėtros programoms, pagal šio 
reglamento 10 straipsnio 2 dalį 
patvirtintoms iki 2023 m. sausio 1 d.
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Or. de

Pakeitimas 1536
Michel Dantin, Annie Schreijer-Pierik, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
140 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

140a straipsnis

Laikotarpio vidurio peržiūros sąlyga

Siekdama įvertinti, kaip veikia naujasis 
įgyvendinimo modelis ir kaip valstybės 
narės jį įgyvendina, ne vėliau kaip 
2026 m. birželio 30 d. Komisija atlieka 
bendros žemės ūkio politikos laikotarpio 
vidurio peržiūrą ir Europos Parlamentui 
ir Tarybai pateikia ataskaitą, be to, tam 
tikrais atvejais Komisija pateikia 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nustatyti BŽŪP laikotarpio vidurio peržiūros sąlygą. Atsižvelgiant į 
esamą kritiką dėl naujojo įgyvendinimo modelio ir perėjimą prie veiklos rezultatais 
grindžiamo loginio pagrindo, labai svarbu nustatyti laikotarpio vidurio peržiūros sąlygą.
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