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Pakeitimas 18
Ángela Vallina

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 19
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
4a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad lyčių aspektas, kuris yra pagrindinis 
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Europos Sąjungos ir jos valstybių narių 
principas, būtų įtrauktas rengiant, 
įgyvendinant ir vertinant intervencines 
priemones, kad būtų skatinama lyčių 
lygybė ir kovojama su lyčių 
diskriminacija;

Or. en

Pakeitimas 20
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) BŽŪP turi būti laikomasi lyčių 
aspekto integravimo požiūrio, 
atsižvelgiant į tai, kad kaimo vietovėse 
moterys susiduria su konkrečiais iššūkiais 
ir kartais daugialype diskriminacija 
švietimo, profesinio mokymo, užimtumo ir 
galimybės gauti socialinę apsaugą srityse. 
Tuo tarpu moterų valdomi ūkiai yra 
gerokai mažesni ir niekada 
neskaičiuojamas moterų, kaip ūkininkų 
sutuoktinių, darbo indėlis, todėl jos neturi 
nepriklausomų pajamų ir joms negalima 
užtikrinti galimybių gauti socialinę 
apsaugą, o tai lemia vyrų ir moterų darbo 
užmokesčio ir pensijų skirtumus kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 21
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) siekiant tikslo pritraukti moteris 
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ūkininkes, kad būtų užtikrintas 
nuoseklumas tarp tiesioginių išmokų 
intervencinių priemonių ir kaimo plėtros 
intervencinių priemonių rūšių, Sąjungos 
lygmeniu turėtų būti nustatyta „moters 
ūkininkės“ pagrindinė apibrėžtis su 
esminėmis nuostatomis;

Or. en

Pakeitimas 22
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) valstybės narės siekia skatinti lyčių 
lygybę kaimo vietovėse ir, rengdamos 
strateginį planą, turi atsižvelgti į moterų 
pažeidžiamumą. Strateginis planas 
rengiamas, įgyvendinamas, stebimas ir 
vertinamas atsižvelgiant į lyčių aspektą. 
Šiuo atžvilgiu valstybės narės užtikrina, 
kad moterys ūkininkės turėtų galimybę 
gauti ūkių konsultavimo paslaugas, ir 
ragina moteris dalyvauti BŽŪP 
Stebėsenos komitete. Valstybės narės taip 
pat stiprina savo pajėgumus sudarydamos 
biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą ir 
renkant pagal lytį suskirstytus duomenis;

Or. en

Pakeitimas 23
Ángela Vallina

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 

(14) siekiant puoselėti pažangų ir 
atsparų žemės ūkio sektorių, tiesioginės 
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išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams, būtina investuoti į ūkių 
restruktūrizavimą, modernizavimą, 
inovacijas, įvairinimą ir naujų technologijų 
diegimą;

išmokos tebėra labai svarbios užtikrinant 
teisingą paramą ūkininkų pajamoms. Taip 
pat, siekiant didinti rinkos paskatas 
ūkininkams ir moterims ūkininkėms, 
būtina investuoti į ūkių restruktūrizavimą, 
modernizavimą, inovacijas, įvairinimą ir 
naujų technologijų diegimą, taip pat 
užtikrinti vienodas galimybes įsigyti 
ūkius;

Or. es

Pakeitimas 24
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 25
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 26
Ángela Vallina

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamosios dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pakeitimas 27
Marijana Petir

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) kad būtų užtikrintas socialinis ir 
ekonominis kaimo vietovių tvarumas, 
Europos Komisija tikrina, kad valstybės 
narės BŽŪP strateginiame plane 
užtikrintų Direktyvos 2010/41/ES taikymo 
ir ilgalaikio požiūrio į Kaimo plėtros lėšų 
naudojimą nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 28
Ángela Vallina

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) valstybės narės turi visiškai 
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio 
lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams. Siekiant užtikrinti, 
kad taisyklėmis dėl paramos sąlygų būtų 
nuosekliai didinamas šios politikos 
tvarumas, VR turėtų apimti pagrindinius 
Sąjungos aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos, gyvūnų sveikatos, augalų 
sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės aktus, 
kuriuos įgyvendinant nacionaliniu 
lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės 
pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 

(23) valstybės narės turi visiškai 
įgyvendinti VR, kad jie būtų taikomi ūkio 
lygmeniu ir būtų užtikrintos vienodos 
sąlygos ūkininkams, ypatingą dėmesį 
skiriant mažiems ūkiams. Siekiant 
užtikrinti, kad taisyklėmis dėl paramos 
sąlygų būtų nuosekliai didinamas šios 
politikos tvarumas, VR turėtų apimti 
pagrindinius Sąjungos aplinkos apsaugos, 
visuomenės sveikatos, gyvūnų sveikatos, 
augalų sveikatos ir gyvūnų gerovės teisės 
aktus, kuriuos įgyvendinant nacionaliniu 
lygmeniu nustatomos konkrečios prievolės 
pavieniams ūkininkams, įskaitant prievoles 
pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB11 ir 
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2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 
91/676/EEB13. Siekiant imtis tolesnių 
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos 
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16

nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti 
valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į 
paramos sąlygų sistemą ir atitinkamai 
pakeičiamas GAAB standartų sąrašas;

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2009/147/EB12 arba Tarybos direktyvą 
91/676/EEB13. Siekiant imtis tolesnių 
veiksmų po Europos Parlamento ir Tarybos 
bendro pareiškimo, pridėto prie Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. 1306/201314, atitinkamos Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2000/60/EB15 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2009/128/EB16

nuostatos, kaip teisės aktų nustatyti 
valdymo reikalavimai, yra įtraukiamos į 
paramos sąlygų sistemą ir atitinkamai 
pakeičiamas GAAB standartų sąrašas;

__________________ __________________

11 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

11 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir 
laukinės faunos bei floros apsaugos 
(OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

12 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

12 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7).

13 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

13 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos 
direktyva 91/676/EEB dėl vandenų 
apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, p. 1).

14 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

14 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio 
politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos 
reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) 
Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) 
Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) 
Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, 
p. 549).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 
2000 12 22, p. 1).

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo 

16 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus 
siekiant tausiojo pesticidų naudojimo 
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(OL L 309, 2009 11 24, p. 71). (OL L 309, 2009 11 24, p. 71).

Or. es

Pakeitimas 29
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Kad 
būtų paskatintas moterų dalyvavimas 
žemės ūkio sektoriuje, valstybės narės gali 
apsvarstyti galimybę šiuo atžvilgiu remti 
moteris ūkininkes. Siekiant užtikrinti 
sklandų šios sistemos veikimą, taip pat 
būtina nustatyti naudojimosi teisėmis į 
išmokas ir tų teisių perleidimo taisykles;

Or. en

Pakeitimas 30
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 

(27) kai atsietoji tiesioginė parama 
teikiama remiantis teisių į išmokas sistema, 
valstybės narės turėtų toliau tvarkyti 
nacionalinį rezervą arba rezervus, skirtus 
kiekvienai teritorijų grupei. Tokie rezervai 
turėtų būti naudojami visų pirma 
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jauniesiems ūkininkams ir žemės ūkio 
veiklą pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;

jauniesiems ūkininkams, moterims 
ūkininkėms ir žemės ūkio veiklą 
pradedantiems ūkininkams. Siekiant 
užtikrinti sklandų šios sistemos veikimą, 
taip pat būtina nustatyti naudojimosi 
teisėmis į išmokas ir tų teisių perleidimo 
taisykles;

Or. en

Pakeitimas 31
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) žemės ūkio sektoriuje moterys 
susiduria su įvairiais iššūkiais. Jų 
užimtumo lygis žemesnis už vyrų, jos 
atlieka didelę neapmokamo darbo dalį ir 
daugelis iš jų patenka į ūkio valdytojų 
sutuoktinių grupę. Kada būtų pagerinta 
moterų padėtis kaimo vietovėse, valstybės 
narės moterims ūkininkėms gali teikti 
papildomą pajamų paramą. Šią 
intervencinių priemonių rūšį reikėtų 
nustatyti siekiant teikti papildomą pajamų 
paramą moterims ūkininkėms po pradinio 
įsisteigimo;

Or. en

Pakeitimas 32
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) atsižvelgiant į vykdomą žemės ūkio 
sektoriaus skaitmeninimo vystymą, 
valstybės narės gali parengti paprogramę, 
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kad pagerintų skaitmeninius įgūdžius 
kaimo vietovėse, ir gali imtis papildomų 
priemonių, kad sumažintų vyrų ir moterų 
skaitmeninių įgūdžių skirtumus suteikiant 
moterims daugiau galimybių mokytis visą 
gyvenimą ir lankyti profesinius mokymus 
kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 33
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač jaunųjų ūkininkų 
ir naujų žemės ūkio sektoriaus dalyvių, 
kurių rizika didesnė, galimybes naudotis 
finansinėmis priemonėmis, reikėtų skatinti 
naudotis „InvestEU“ garantija ir derinti 
dotacijas su finansinėmis priemonėmis. 
Kadangi finansinių priemonių naudojimas 
įvairiose valstybėse narėse nemažai skiriasi 
dėl skirtumų, susijusių su galimybėmis 
gauti finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

(42) atsižvelgiant į tai, kad reikia 
išspręsti investicijų stokos problemą 
Sąjungos žemės ūkio sektoriuje ir gerinti 
prioritetinių grupių, ypač moterų 
ūkininkių, jaunųjų ūkininkų ir naujų žemės 
ūkio sektoriaus dalyvių, kurių rizika 
didesnė, galimybes naudotis finansinėmis 
priemonėmis, reikėtų skatinti naudotis 
„InvestEU“ garantija ir derinti dotacijas su 
finansinėmis priemonėmis. Kadangi 
finansinių priemonių naudojimas įvairiose 
valstybėse narėse nemažai skiriasi dėl 
skirtumų, susijusių su galimybėmis gauti 
finansavimą, bankų sektoriaus raida, 
rizikos kapitalo prieinamumu, viešojo 
administravimo institucijų informuotumu ir 
galimų paramos gavėjų buvimu, valstybės 
narės turėtų BŽŪP strateginiame plane 
nustatyti tinkamas siektinas reikšmes, 
paramos gavėjus ir lengvatines sąlygas, 
taip pat kitas galimas tinkamumo 
finansuoti taisykles;

Or. en

Pakeitimas 34
Florent Marcellesi
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Pasiūlymas dėl reglamento
42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42a) atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais 
susiduria moterys kaimo vietovėse, 
valstybės narės turėtų numatyti strateginį 
požiūrį ir nustatyti aiškų ir nuoseklų 
intervencinių priemonių, kuriomis būtų 
konkrečiai siekiama suteikti galių 
moterims kaimo vietovėse, rinkinį. 
Intervencinės priemonės gali apimti kovos 
su neapmokamu darbu ir socialinės 
apsaugos užtikrinimo priemones, 
galimybių įsidarbinti, mokymosi veiklos, 
patariamųjų paslaugų kūrimo priemones, 
moterų dalyvavimo vietos veiklos grupėse 
didinimo ir vietos partnerysčių plėtojimo 
pagal LEADER programą ar keitimosi 
gerąja patirtimi priemones;

Or. en

Pakeitimas 35
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
42 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42b) moterims ūkininkėms vis dar kyla 
nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustato 
lengvatines sąlygas, pagal kurias 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
pirmą kartą naują valdą įkūrusios 
moterys ūkininkės, ir savo BŽŪP 
strateginiame plane tam turėtų skirti bent 
2 proc. metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą moterų 
ūkininkių įsisteigimo paramos sumą ir 
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numatyti, kad šią paramą galima gauti ir 
pagal finansinę priemonę arba kartu 
naudojantis ir šia paramos forma;

Or. en

Pakeitimas 36
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) jauniesiems ūkininkams ir naujiems 
žemės ūkio sektoriaus dalyviams vis dar 
kyla nemažai kliūčių dėl sunkumų gauti 
žemės, didelių kainų ir ribotų galimybių 
gauti kreditą. Jų verslui didesnę grėsmę 
kelia kainų (tiek žaliavų, tiek produkcijos 
kainų) nepastovumas, jie taip pat turi 
didelių poreikių mokytis, įgyti verslumo ir 
rizikos valdymo įgūdžių. Todėl būtina 
toliau remti naujo verslo ir naujų ūkių 
kūrimą. Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai ir nauji žemės ūkio 
sektoriaus dalyviai, ir turėtų savo BŽŪP 
strateginiame plane rezervuoti tam skirtą 
bent 2 % metinio tiesioginių išmokų paketo 
dydžio sumą. Reikėtų iki 100 000 EUR 
padidinti didžiausią galimą jaunųjų 
ūkininkų įsisteigimo ir kaimo verslo 
kūrimo paramos sumą ir numatyti, kad šią 
paramą galima gauti ir pagal finansinę 
priemonę arba kartu naudojantis ir šia 
paramos forma;

(43) jauniesiems ūkininkams, moterims 
ūkininkėms ir naujiems žemės ūkio 
sektoriaus dalyviams vis dar kyla nemažai 
kliūčių dėl sunkumų gauti žemės, didelių 
kainų ir ribotų galimybių gauti kreditą. Jų 
verslui didesnę grėsmę kelia kainų (tiek 
žaliavų, tiek produkcijos kainų) 
nepastovumas, jie taip pat turi didelių 
poreikių mokytis, įgyti verslumo ir rizikos 
valdymo įgūdžių. Todėl būtina toliau remti 
naujo verslo ir naujų ūkių kūrimą. 
Valstybės narės turėtų vadovautis 
strateginiu požiūriu ir nustatyti aiškią ir 
nuoseklią intervencinių priemonių grupę, 
skirtą kartų kaitai remti pagal konkretų tam 
skirtą tikslą. Šiuo tikslu valstybės narės 
gali savo BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatyti lengvatines sąlygas, kuriomis 
finansinėmis priemonėmis gali naudotis 
jaunieji ūkininkai, moterys ūkininkės ir 
nauji žemės ūkio sektoriaus dalyviai, ir 
turėtų savo BŽŪP strateginiame plane 
rezervuoti tam skirtą bent 2 % metinio 
tiesioginių išmokų paketo dydžio sumą. 
Reikėtų iki 100 000 EUR padidinti 
didžiausią galimą jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimo ir kaimo verslo kūrimo paramos 
sumą ir numatyti, kad šią paramą galima 
gauti ir pagal finansinę priemonę arba 
kartu naudojantis ir šia paramos forma;

Or. en
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Pakeitimas 37
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
73 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(73) kiekvieno BŽŪP plano 
įgyvendinimas ir pažanga, padaryta 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, turėtų 
būti reguliariai stebimi. Tokią BŽŪP 
rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemą 
reikėtų sukurti siekiant parodyti padarytą 
pažangą ir įvertinti politikos įgyvendinimo 
poveikį ir efektyvumą;

(73) kiekvieno BŽŪP plano 
įgyvendinimas ir pažanga, padaryta 
siekiant nustatytų siektinų reikšmių, turėtų 
būti reguliariai stebimi. Tokią BŽŪP 
rezultatų, stebėsenos ir vertinimo sistemą 
reikėtų sukurti siekiant parodyti padarytą 
pažangą ir įvertinti politikos įgyvendinimo 
poveikį ir efektyvumą, taip pat jos poveikį 
pagrindinėms teisėms;

Or. en

Pakeitimas 38
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
74 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(74) orientuojantis į rezultatus pagal tokį 
įgyvendinimo modelį reikia patikimo 
veiklos rezultatų plano, ypač kadangi pagal 
BŽŪP strateginius planus būtų padedama 
siekti ir platesnių bendrų kitų bendrai 
valdomų politikos sričių tikslų. Vykdant 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką 
reikia atlikti metinį ir daugiametį 
vertinimą, remiantis pasirinktais produkto, 
rezultato ir poveikio rodikliais, kaip 
apibrėžta veiklos rezultatų, stebėsenos ir 
vertinimo sistemoje. Šiuo tikslu turėtų būti 
sudarytas toks ribotų ir tikslingų rodiklių 
rinkinys, kad juo remiantis būtų galima kuo 
tiksliau nustatyti, ar remiama intervencine 
priemone padedama pasiekti numatytus 
tikslus. Rezultato ir produkto rodikliai, 

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

rezultatų stebėsenos ir vertinimo sistema 
kuriama atsižvelgiant į lyčių aspektą.
Rezultato ir produkto rodikliai, taikomi dėl 
su klimatu ir aplinka susijusių tikslų, gali 
apimti ir nacionalinėmis aplinkos ir 
klimato sričių planavimo priemonėmis, 
parengtomis pagal Sąjungos teisės aktus, 
nustatytas intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 39
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“ ir „jaunasis 
ūkininkas“.

1. Valstybės narės savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžia terminus 
„žemės ūkio veikla“, „žemės ūkio 
paskirties žemė“, „reikalavimus atitinkantis 
hektaras“, „tikrasis ūkininkas“, „moteris 
ūkininkė“ ir „jaunasis ūkininkas“.

Or. en

Pakeitimas 40
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) terminas „moteris ūkininkė“ 
apibrėžiamas taip, kad jis apimtų:

i) buvimą moterimi;

ii) buvimo valdos valdytoju sąlygas,

iii) reikiamą atitinkamą mokymą ir (arba) 
įgūdžius.
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Or. en

Pakeitimas 41
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti lyčių lygybę kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 42
Florent Marcellesi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) pritraukti moteris ūkininkes;

Or. en

Pakeitimas 43
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

gb) suteikti galių moterims kaimo 
vietovėse;

Or. en
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Pakeitimas 44
Ángela Vallina

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

h) skatinti užimtumą, ypač moterų, 
tvarų augimą, socialinę įtrauktį ir vietos 
plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant, be kita 
ko, bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio 
sektorius;

Or. es

Pakeitimas 45
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 46
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės galės įtraukti rodiklius, 
kuriais atsižvelgiama į lyčių aspektą, savo 
strateginiame plane išsamiai suskirstant 
bendruosius produkto, rezultato ir 
poveikio rodiklius, kurie nustatyti I 
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priede.

Or. en

Pakeitimas 47
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
bendraisiais Sąjungos teisės principais.

Valstybės narės savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nurodytas intervencines 
priemones rengia vadovaudamosi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija ir 
bendraisiais Sąjungos teisės principais, 
laikydamosi lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo principų.

Or. en

Pakeitimas 48
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad lyčių 
aspektas būtų įtrauktas rengiant, 
įgyvendinant ir vertinant intervencines 
priemones, kad būtų skatinama lyčių 
lygybė ir kovojama su lyčių 
diskriminacija.

Or. en

Pakeitimas 49
Maria Gabriela Zoană
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali rengti 
Strateginio plano paprogrames, kuriomis 
jaunieji ūkininkai ir moterys ūkininkės 
būtų skatinami naudotis ūkių 
konsultavimo paslaugomis.

Or. en

Pakeitimas 50
Marijana Petir

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) socialines paslaugas, kuriomis 
teikiama bent informacija apie ūkininkų 
ir jų šeimų socialinę apsaugą, būtent apie 
Direktyvą 2010/41/ES.

Or. en

Pakeitimas 51
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) papildoma pajamų parama 
moterims ūkininkėms;

Or. en

Pakeitimas 52
Florent Marcellesi



PE631.812v01-00 22/54 AM\1170833LT.docx

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) lygiavertes reguliaraus ir 
neapmokamo darbo sąnaudas, susijusias 
su žemės ūkio veikla, kurią vykdo 
atitinkamame ūkyje dirbantys asmenys, 
negaunantys darbo užmokesčio arba 
gaunantys mažesnį atlygį nei paprastai už 
suteiktas paslaugas mokama suma, tačiau 
besinaudojantys ekonominiais ūkio verslo 
rezultatais.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 53
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atitinkamų išmokų 
administravimas nesudaro pernelyg 
didelės administracinės naštos ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 54
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) moterims ūkininkėms, pirmą kartą 
įkūrusioms naują valdą;

Or. en
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Pakeitimas 55
Ángela Vallina

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) moterims ūkininkėms;

Or. es

Pakeitimas 56
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis

Papildoma pajamų parama moterims 
ūkininkėms

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

2. Vykdydamos savo pareigas siekti 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nustatyto 
konkretaus tikslo „pritraukti moteris 
ūkininkes“ ir tam pagal 86 straipsnio 3a 
dalį skirti ne mažiau kaip 2 proc. 
tiesioginėms išmokoms skirtų savo 
asignavimų, valstybės narės papildomą 
pajamų paramą skiria pirmą kartą naują 
valdą įkūrusioms moterims ūkininkėms, 
turinčioms teisę į 17 straipsnyje nurodytos 
bazinės pajamų paramos išmoką.

3. Ši papildoma pajamų parama moterims 
ūkininkėms skiriama kaip metinė atsietoji 
išmoka už reikalavimus atitinkantį 
hektarą.



PE631.812v01-00 24/54 AM\1170833LT.docx

LT

Or. en

Pakeitimas 57
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) moterų ūkininkių įsisteigimas;

Or. en

Pakeitimas 58
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) moterų įgalinimas kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 59
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) teminė paprogramė, skirta 
moterims kaimo vietovėse;

Or. en
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Pakeitimas 60
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h punkto pirma įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– valstybės narės gali parengti šias 
intervencines priemones laikydamosi lyčių 
aspekto integravimo požiūrio ir gali 
įtraukti šių intervencinių priemonių 
stebėsenos ir vertinimo rodiklius, kuriais 
būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą;

Or. en

Pakeitimas 61
Ángela Vallina

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio pirmos pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) moterims kaimo vietovėse skirtos 
Europos garantijų programos;

Or. es

Pakeitimas 62
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai atlieka naudodamiesi 
finansinėmis priemonėmis;

c) žemės pirkimą, išskyrus su aplinkos 
išsaugojimu susijusį žemės pirkimą arba 
žemės pirkimo sandorius, kuriuos jaunieji 
ūkininkai ir moterys ūkininkės atlieka 
naudodamiesi finansinėmis priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 63
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies antros pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas, įskaitant 
vaiko priežiūros ir ilgalaikės priežiūros 
paslaugas ir infrastruktūrą;

Or. en

Pakeitimas 64
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
68 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68a straipsnis

Galių suteikimas moterims kaimo 
vietovėse

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos, 
valstybės narės skiria paramą moterų 
įgalinimui kaimo vietovėse.

2. Valstybės narės gali padengti šias 
išlaidas:

a) kovos su moterų atliekamu 
neapmokamu darbu ir jų socialinės 
apsaugos užtikrinimo priemones;

b) darbo galimybių kūrimo moterims 
kaimo vietovėse priemones;

c) mokymo veiklą;

d) konsultavimo paslaugas,
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e) moterų dalyvavimo vietos veiklos 
grupėse skatinimo ir vietos partnerysčių 
plėtojimo pagal LEADER programą 
priemones;

f) keitimąsi gerosios praktikos 
pavyzdžiais;

Or. en

Pakeitimas 65
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
68 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

68b straipsnis

Moterų ūkininkių įsisteigimas

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos, 
valstybės narės skiria paramą moterų 
ūkininkių įsisteigimui.

2. Valstybes narės gali skirti paramą tik 
pagal šios rūšies intervencines priemones, 
kad padėtų įsisteigti moterims 
ūkininkėms, kurios atitinka sąlygas, 
įtrauktas į 4 straipsnio 1 dalies da punkte 
nustatytą apibrėžtį;

3. Valstybės narės nustato verslo plano 
pateikimo sąlygas ir turinį.

4. Valstybės narės skiria paramą kaip 
vienkartines išmokas. Parama neturi 
viršyti didžiausios 100 000 EUR sumos ir 
gali būti derinama su finansinėmis 
priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 66
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nustato verslo 
plano pateikimo sąlygas ir turinį.

3. Valstybės narės nustato verslo 
plano pateikimo sąlygas ir turinį. 
Skatinama priimti programas, kuriomis 
ypatingas dėmesys būtų skiriamas moterų 
verslumui.

Or. en

Pakeitimas 67
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

69a straipsnis

Paprogramės, skirtos moterims kaimo 
vietovėse

1. Kad padėtų siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų, šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos, 
valstybės narės skiria paramą moterims 
kaimo vietovėse skirtų paprogramių 
priėmimui.

2. Valstybės narės pagal šios rūšies 
intervencinę priemonę gali skirti paramą 
paprogramėms, kuriomis būtų padidintos 
moterų ūkininkių galimybės gauti žemės, 
kreditą ir finansines priemones, 
skatinamas jų dalyvavimas švietimo ir 
mokymo srityse, atnaujintos jų žinios ir 
įgūdžiai skaitmeninimo ir žemės ūkio 
srityse ir paprogramėmis būtų skatinamas 
moterų užimtumas kaimo vietovėse, 
panaikintas vyrų ir moterų darbo 
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užmokesčio ir pensijų skirtumas, 
pagerinta profesinio ir asmeninio 
gyvenimo pusiausvyra ir toliau 
užkertamas keliams moterų socialinei 
atskirčiai kaimo vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 68
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti bendradarbiavimo paramą, kurios 
lėšomis būtų rengiami ir įgyvendinami 
veiklos grupių projektai, susiję su 114 
straipsnyje nurodyta Europos žemės ūkio 
našumo ir tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

1. Nepažeidžiant 68a straipsnio,
šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti 
bendradarbiavimo paramą, kurios lėšomis 
būtų rengiami ir įgyvendinami veiklos 
grupių projektai, susiję su 114 straipsnyje 
nurodyta Europos žemės ūkio našumo ir 
tvarumo inovacijų partneryste, ir 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodyta bendruomenės inicijuota vietos 
plėtra pagal iniciatyvą LEADER, taip pat 
skatinama taikyti kokybės sistemas, kurti 
gamintojų organizacijas ar gamintojų 
grupes arba plėtoti kitų rūšių 
bendradarbiavimą.

Or. en

Pakeitimas 69
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 1. Nepažeidžiant 68a straipsnio,
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sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti keitimosi žemės ūkio, miškininkystės 
ir kaimo verslo sričių žiniomis ir 
informavimo paramą.

šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis ir 
laikydamosi savo BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytos išsamesnės tvarkos 
valstybės narės gali skirti keitimosi žemės 
ūkio, miškininkystės ir kaimo verslo sričių 
žiniomis ir informavimo paramą.

Or. en

Pakeitimas 70
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

BŽŪP strateginio plano vadovaujančioji 
institucija arba kitos paskirtosios tarpinės 
institucijos, pasikonsultavusios su 111 
straipsnyje nurodytu Stebėsenos komitetu, 
nustato atrankos kriterijus, taikomus 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su šiomis intervencinių priemonių rūšimis: 
investicijomis, jaunųjų ūkininkų 
įsisteigimu ir kaimo verslo kūrimu, 
bendradarbiavimu, keitimusi žiniomis ir 
informavimu. Atrankos kriterijais siekiama 
užtikrinti vienodas sąlygas pareiškėjams 
netaikant jokios diskriminacijos formos, 
geresnį finansinių išteklių naudojimą ir 
tikslingesnį paramos taikymą pagal 
intervencinių priemonių paskirtį.

Or. en

Pakeitimas 71
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kiekvienai valstybei Xa priede 
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nurodyta mažiausia suma rezervuojama 6 
straipsnio 1 dalies ga punkte nurodyto 
tikslo „pritraukti moteris ūkininkes“ 
įgyvendinimui. Remiantis poveikio lyčių 
požiūriu vertinimu, stiprybėmis, 
silpnybėmis, galimybėmis ir grėsmėmis 
(SSGG) pagrįsta padėties analize bei 
poreikių, į kuriuos būtina atsižvelgti, 
nustatymu, ta suma naudojama šių rūšių 
intervencinėms priemonėms:

a) 26a straipsnyje nustatytai papildomai 
pajamų paramai moterims ūkininkėms;

b) moterų ūkininkių įsisteigimui, kaip 
nurodyta 68b straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 72
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienai valstybei narei X priede 
nurodyta mažiausia suma rezervuojama 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nurodyto tikslo 
„pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse“ įgyvendinimui. Remiantis 
stiprybėmis, silpnybėmis, galimybėmis ir 
grėsmėmis (SSGG) pagrįsta padėties 
analize bei poreikių, į kuriuos būtina 
atsižvelgti, nustatymu, ta suma naudojama 
šių rūšių intervencinėms priemonėms:

4. Kiekvienai valstybei narei X priede 
nurodyta mažiausia suma rezervuojama 6 
straipsnio 1 dalies g punkte nurodyto tikslo 
„pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti 
palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo 
vietovėse“ įgyvendinimui. Remiantis 
poveikio lyčių požiūriu vertinimu,
stiprybėmis, silpnybėmis, galimybėmis ir 
grėsmėmis (SSGG) pagrįsta padėties 
analize bei poreikių, į kuriuos būtina 
atsižvelgti, nustatymu, ta suma naudojama 
šių rūšių intervencinėms priemonėms:

Or. en

Pakeitimas 73
Florent Marcellesi
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Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Ia priedą dėl poveikio lyčių 
požiūriu vertinimo;

Or. en

Pakeitimas 74
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pateikiama 103 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos SSGG analizės santrauka;

a) pateikiama 103 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos SSGG analizės santrauka; į 
analizę įtraukiamas lyčių aspektas;

Or. en

Pakeitimas 75
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) jei būtina, pateikiama pažeidžiamų 
geografinių vietovių, pavyzdžiui, 
atokiausių regionų, specialiųjų poreikių 
analizė;

d) jei būtina, pateikiama pažeidžiamų 
geografinių vietovių, pavyzdžiui, 
atokiausių regionų, specialiųjų poreikių 
analizė ir pažeidžiamų žmonių grupių, 
pvz., moterų kaimo vietovėse, konkrečių 
poreikių analizė;

Or. en

Pakeitimas 76
Maria Gabriela Zoană
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Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiam vertinimui atlikti valstybės narės 
naudoja naujausius ir patikimiausius 
duomenis.

Šiam vertinimui atlikti valstybės narės 
naudoja naujausius ir patikimiausius 
duomenis. Prireikus, valstybės narės 
naudoja pagal lytį suskirstytus duomenis.

Or. en

Pakeitimas 77
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) intervencinės priemonės, 
grindžiamos III antraštinėje dalyje 
nurodytomis intervencinių priemonių 
rūšimis, išskyrus tos antraštinės dalies 2 
skyriaus 3 skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą 
specialiąją išmoką už medvilnę, rengiamos 
konkrečioje vietovėje susidariusiai padėčiai 
taisyti ir turi būti pagrįstos svariais 
intervencinių priemonių taikymo 
argumentais, 125 straipsnyje nurodytu ex-
ante vertinimu, 103 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta SSGG analize ir 96 straipsnyje 
nurodytu poreikių vertinimu;

b) intervencinės priemonės, 
grindžiamos III antraštinėje dalyje 
nurodytomis intervencinių priemonių 
rūšimis, išskyrus tos antraštinės dalies 2 
skyriaus 3 skirsnio 2 poskirsnyje nustatytą 
specialiąją išmoką už medvilnę, rengiamos 
konkrečioje vietovėje susidariusiai padėčiai 
taisyti ir turi būti pagrįstos svariais 
intervencinių priemonių taikymo 
argumentais, 125 straipsnyje nurodytu 
ex ante vertinimu, 125a straipsnyje 
nurodytu poveikio lyčių požiūriu 
vertinimu, 103 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
SSGG analize ir 96 straipsnyje nurodytu 
poreikių vertinimu;

Or. en

Pakeitimas 78
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) su 6 straipsnio 1 dalies ga punkte 
nurodytu konkrečiu tikslu „pritraukti 
moteris ūkininkes“ susijusi BŽŪP 
strateginiame plane nustatytų 
intervencinių priemonių ir specialiųjų 
sąlygų, pavyzdžiui, nustatytų 22 straipsnio 
4 dalyje, 26a straipsnyje, 68b straipsnyje 
ir 71 straipsnio 7 dalyje, apžvalga. 
Pateikdamos su 26a ir 68b straipsniuose 
nurodytomis intervencinių priemonių 
rūšimis susijusį finansinį planą valstybės 
narės, visų pirma, remiasi 86 straipsnio 5 
dalimi. Apžvalgoje taip pat paaiškinama 
sąsaja su nacionalinėmis priemonėmis, 
siekiant didesnio šios srities Sąjungos ir 
nacionalinių veiksmų nuoseklumo;

Or. en

Pakeitimas 79
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) paaiškinimas, kuriomis 
intervencinės priemonėmis bus
prisidedama prie didesnės lyčių lygybės ir 
skatinamas moterų lavinimas kaimo 
vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 80
Florent Marcellesi

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

1a. Į 95 straipsnio 2 dalies aa punkte 
nurodyto BŽŪP strateginio plano 1a 
priedą įtraukiama 125a straipsnyje 
nurodyta pagrindinių poveikio lyčių 
požiūriu vertinimo rezultatų santrauka.

Or. en

Pakeitimas 81
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
103 straipsnio 2 dalies 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant konkrečių 6 straipsnio 1 dalyje 
išdėstytų tikslų, SSGG analizė. prireikus, 
rengiama atsižvelgiant į lyčių aspektą.

Or. en

Pakeitimas 82
Florent Marcellesi

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. 

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. 
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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.

Visų pirma, vertinamas BŽŪP strateginio 
plano strategijos tinkamumas, atitinkami 
konkretūs tikslai, siektinos reikšmės, 
intervencinės priemonės ir poveikio lyčių 
požiūriu vertinimu, SSGG analize bei 
ex ante vertinimu grindžiamas biudžeto 
išteklių skyrimas konkretiems BŽŪP 
strateginio plano tikslams siekti naudojant 
siūlomą intervencinių priemonių rinkinį.

Or. en

Pakeitimas 83
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
106 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

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.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybė narė 
gali paprašyti Komisijos patvirtinti BŽŪP 
strateginį planą, kuriame nepateikti visi 
elementai, išskyrus poveikio lyčių požiūriu 
vertinimą, SSGG analizę ir ex ante 
vertinimą. 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.

Or. en

Pakeitimas 84
Florent Marcellesi

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



AM\1170833LT.docx 37/54 PE631.812v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) užtikrinti lyčių aspekto 
integravimo vykdymą rengiant, 
įgyvendinant ir vertinant BŽŪP 
strateginių planų intervencines 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 85
Florent Marcellesi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) 125a straipsnyje nurodytas 
poveikio lyčių požiūriu vertinimas atitiktų 
vertinimo ir stebėsenos sistemą ir kad jis 
būtų priimtas ir pateiktas Komisijai;

Or. en

Pakeitimas 86
Florent Marcellesi

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 sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams, įskaitant bent vieną 
už lyčių lygybės skatinimą atsakingos 
atitinkamos įstaigos atstovą.

Or. en
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Pakeitimas 87
Maria Gabriela Zoană

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 sprendžia dėl Stebėsenos 
komiteto sudėties ir užtikrina proporcingą 
atstovavimą atitinkamoms valdžios 
institucijoms ir tarpinėms institucijoms, 
taip pat 94 straipsnio 3 dalyje nurodytų 
partnerių atstovams. Valstybės narės 
užtikrina, kad tarp Stebėsenos komiteto 
narių būtų moterų.

Or. en

Pakeitimas 88
Maria Gabriela Zoană

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) lyčių aspekto integravimo požiūris 
taikomas rengiant, įgyvendinant, stebint ir 
vertinant BŽŪP strateginį planą.

Or. en

Pakeitimas 89
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti geriausią moterų įgalėjimo 
kaimo vietovėse patirtį;
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Or. en

Pakeitimas 90
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
113 straipsnio 3 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) remti ir supaprastinti lyčių aspekto 
integravimo požiūrio naudojimą įvairiais 
lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 91
Maria Gabriela Zoană

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) prisidėti prie valstybių narių 
administracijų pajėgumų didinimo 
integruojant lyčių aspektą, sudarant 
BŽŪP strateginių planų biudžetą 
atsižvelgiant į lyčių aspektą, renkant 
pagal lytį suskirstytus duomenis; ir kurti 
platformą, kurioje suinteresuotieji 
subjektai keistųsi geriausia patirtimi 
vykdant veiksmus, susijusius su konkrečiu 
6 straipsnio 1 dalyje nustatytu lyčių 
lygybės tikslu;

Or. en

Pakeitimas 92
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) duomenų rinkimas, saugojimas ir 
perdavimas;

c) duomenų rinkimas, saugojimas ir 
perdavimas, įskaitant pagal lytį suskirstytų 
duomenų rinkimą;

Or. en

Pakeitimas 93
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
115 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) ex-ante, tarpinis ir ex post
vertinimai, taip pat visi kiti vertinimai, 
susiję su BŽŪP strateginiu planu.

f) ex ante, tarpinis ir ex post
vertinimai, taip pat visi kiti vertinimai, 
susiję su BŽŪP strateginiu planu, kuris 
rengiamas atsižvelgiant į lyčių aspektą.

Or. en

Pakeitimas 94
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvertinti BŽŪP poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę;

a) įvertinti BŽŪP poveikį, 
veiksmingumą, efektyvumą, aktualumą, 
darną ir Sąjungos pridėtinę vertę, įskaitant 
jos poveikį pagrindinėms teisėms;

Or. en

Pakeitimas 95
Maria Gabriela Zoană
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Pasiūlymas dėl reglamento
116 straipsnio pirmos pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įvertinti BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų intervencinių priemonių 
poveikį, veiksmingumą, efektyvumą, 
aktualumą ir darną;

d) įvertinti BŽŪP strateginiuose 
planuose nustatytų intervencinių priemonių 
poveikį, veiksmingumą, efektyvumą, 
aktualumą ir darną, įskaitant jos poveikį 
pagrindinėms teisėms;

Or. en

Pakeitimas 96
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
121 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus, duomenys ir rodikliai 
apibrėžiami ir renkami suskirstant pagal
lytį.

Or. en

Pakeitimas 97
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka ex-ante
vertinimus, kad pagerintų kiekvieno BŽŪP 
strateginio plano rengimo kokybę.

1. Valstybės narės atlieka ex ante
vertinimus, kuriais atsižvelgiama į lyčių 
aspektą, kad pagerintų kiekvieno BŽŪP 
strateginio plano rengimo kokybę.

Or. en
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Pakeitimas 98
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kaip užtikrinti, kad lyčių aspekto 
integravimas ir biudžeto sudarymas 
atsižvelgiant į lyčių aspektą bus panaudoti 
siūlomame BŽŪP strateginiame plane 
lyčių lygybei skatinti kaimo vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 99
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
125 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) BŽŪP strateginio plano stebėsenai 
ir vertinimams reikalingų duomenų 
rinkimo procedūrų tinkamumas;

g) BŽŪP strateginio plano stebėsenai 
ir vertinimams reikalingų duomenų,
įskaitant pagal lytį suskirstytus duomenis,
rinkimo procedūrų tinkamumas;

Or. en

Pakeitimas 100
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
125 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

125a straipsnis

Poveikio lyčių požiūriu vertinimai

1. Valstybės narės atlieka poveikio lyčių 
požiūriu vertinimus siekdamos užtikrinti, 
kad BŽŪP strateginiuose planuose 
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siūlomomis intervencinėmis priemonėmis 
būtų skatinama lyčių lygybė.

2. Už poveikio lyčių požiūriu vertinimus 
atsako už BŽŪP strateginio plano 
rengimą atsakinga institucija.

3. Poveikio lyčių požiūriu vertinimu 
vertinama:

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

b) siūlomo BŽŪP strateginio plano vidaus 
nuoseklumas ir jo ryšys su kitomis 
susijusiomis priemonėmis siekiant lyčių 
lygybės;

c) biudžeto išteklių skyrimo nuoseklumas 
siekiant lyčių lygybės;

d) kaip planuojami produktai padės siekti 
lyčių lygybės;

e) ar kiekybiškai išreikštos tikslinės 
rezultatų reikšmės gali būti pasiektos 
praktiškai, atsižvelgiant į numatomą 
EŽŪGF ir EŽŪFKP fondų paramą;

f) žmogiškųjų išteklių ir administracinių 
pajėgumų tinkamumas BŽŪP 
strateginiame plane numatytoms 
intervencinėms priemonėms, susijusioms 
su konkrečiais lyčių lygybės tikslais, 
valdyti;

g) BŽŪP strateginio plano stebėsenai ir 
lyčių aspekto vertinimams reikalingų 
duomenų rinkimo procedūrų 
tinkamumas;

h) veiklos peržiūros planui pasirinktų 
tarpinių reikšmių tinkamumas;

Or. en

Pakeitimas 101
Maria Gabriela Zoană
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Pasiūlymas dėl reglamento
126 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės atlieka BŽŪP 
strateginių planų vertinimus, kad pagerintų 
planų rengimo ir įgyvendinimo kokybę, 
taip pat įvertintų jų veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą, darnumą, 
Sąjungos pridėtinę vertę ir poveikį, susijusį 
su jų indėliu siekiant BŽŪP bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, nurodytų 5 straipsnyje ir 
6 straipsnio 1 dalyje.

1. Valstybės narės atlieka BŽŪP 
strateginių planų vertinimus, kad pagerintų 
planų rengimo ir įgyvendinimo kokybę, 
taip pat įvertintų jų veiksmingumą, 
efektyvumą, aktualumą, darnumą, 
Sąjungos pridėtinę vertę ir poveikį, susijusį 
su jų indėliu siekiant BŽŪP bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, nurodytų 5 straipsnyje ir 
6 straipsnio 1 dalyje. Tokie vertinimai 
atliekami atsižvelgiant į lyčių aspektą.

Or. en

Pakeitimas 102
Florent Marcellesi

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 tarpinį 
lyčių aspektu pagrįstą vertinimą, 
atsižvelgdama į I priede nurodytus 
rodiklius. Komisija gali naudotis visa 
reikalinga, kuri jau gauta pagal [naujo 
Finansinio reglamento] [128] straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 103
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 104
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tarpiniame vertinime ir ex post 
vertinime atitinkamai parengiamas 
skyrius dėl lyčių aspekto, kad būtų 
įvertintas BŽŪP poveikis ir pridėtinė vertė 
skatinant lyčių lygybę kaimo vietovėse.

Or. en

Pakeitimas 105
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
127 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Remdamasi faktine informacija, 
pateikta BŽŪP vertinimuose, įskaitant 
BŽŪP strateginių planų vertinimus, taip 
pat kitais susijusiais informacijos šaltiniais, 
Komisija, baigusi tarpinį vertinimą, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pirminę šio straipsnio įgyvendinimo 
ataskaitą, įskaitant pirmuosius BŽŪP 
įgyvendinimo rezultatus. Antroji ataskaita, 
į kurią įtraukiama BŽŪP veiklos rezultatų 

4. Remdamasi faktine informacija, 
pateikta BŽŪP vertinimuose, įskaitant 
BŽŪP strateginių planų vertinimus, taip 
pat kitais susijusiais informacijos šaltiniais, 
Komisija, baigusi tarpinį vertinimą, 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pirminę šio straipsnio įgyvendinimo 
ataskaitą, įskaitant pirmuosius BŽŪP 
įgyvendinimo rezultatus ir įtraukiant 
konkretų skyrių dėl lyčių lygybės. Antroji 
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analizė, pateikiama iki 2031 m. gruodžio 
31 d.

ataskaita, į kurią įtraukiama BŽŪP veiklos 
rezultatų analizė ir skyrius dėl lyčių 
lygybės, pateikiama iki 2031 m. gruodžio 
31 d.

Or. en

Pakeitimas 106
Maria Gabriela Zoană

Pasiūlymas dėl reglamento
128 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikydamasi [naujo Finansinio 
reglamento] [38 straipsnio 3 dalies e 
punkto i papunktyje] nustatyto ataskaitų 
teikimo reikalavimo, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia tame 
straipsnyje nurodytą su veiklos rezultatais, 
kurie matuojami naudojant XII priede 
pateiktus pagrindinius rodiklius, susijusią 
informaciją.

Laikydamasi [naujo Finansinio 
reglamento] [38 straipsnio 3 dalies e 
punkto i papunktyje] nustatyto ataskaitų 
teikimo reikalavimo, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia tame 
straipsnyje nurodytą su veiklos rezultatais, 
kurie matuojami naudojant XII priede 
pateiktus pagrindinius rodiklius, susijusią 
informaciją. Tokie XII priede išdėstyti 
rodikliai gali būti suskirstyti pagal lytį, 
kad kaimo vietovėse būtų pasiekta lyčių
lygybė.

Or. en

Pakeitimas 107
Florent Marcellesi

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, EIGE 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.

__________________ __________________

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

Pakeitimas 108
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.5 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.5a Ploto, už kurį teikiama didesnė 
pajamų parama moterims ūkininkėms, 
hektarų skaičius

Or. en

Pakeitimas 109
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės stulpelio „Produkto rodikliai“ rodiklis O.6 a (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

O.6a Didesnės pajamų paramos 
moterims ūkininkėms gavėjų skaičius;

Or. en

Pakeitimas 110
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės stulpelio „Bendroji intervencinių priemonių ir produktų rodiklių rūšis“ 
rodiklis O.21 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suteikti galių moterims 
kaimo vietovėse

O.21a Mokymą baigusių moterų ūkininkių skaičius

Or. en

Pakeitimas 111
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės stulpelio „Bendroji intervencinių priemonių ir produktų rodiklių rūšis“ 
rodiklis O.21 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suteikti galių moterims 
kaimo vietovėse

O.21b Konsultacijose dalyvavusių moterų ūkininkių 
skaičius

Or. en
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Pakeitimas 112
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės stulpelio „Bendroji intervencinių priemonių ir produktų rodiklių rūšis“ 
rodiklis O.21 c (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suteikti galių moterims 
kaimo vietovėse

O.21c Vietos veiklos grupėse ir vietos partnerystėje pagal 
LEADER programą dalyvaujančių moterų skaičius

Or. en

Pakeitimas 113
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės eilutės „Konkretūs ES tikslai, poveikio rodikliai ir rezultatų rodikliai“ 
rodiklis I.21 a (naujas) ir R.30 a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pritraukti moteris 
ūkininkes

I.21a Moterų ūkininkių 
pritraukimas: moterų 
skaičiaus pokyčiai

R.30a Lyčių lygybės 
didinimas: moterų 
ūkininkių, kurios kuria 
ūkius naudodamosi pagal 
BŽŪP teikiama parama, 
skaičius

Or. en

Pakeitimas 114
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
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I priedo lentelės eilutės „ES konkretūs tikslai, poveikio rodikliai ir rezultatų rodikliai“ 
rodiklis I.21 b (naujas) ir R.30 b (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suteikti galių moterims 
kaimo vietovėse

I.21b Indėlis į moterų 
užimtumo lygio didėjimą 
kaimo vietovėse: moterų 
užimtumo lygio pokyčiai, 
ypač kaimo vietovėse

R.30b Ekonomikos 
augimas ir darbo vietų 
kūrimas kaimo vietovėse: 
naujų darbo vietų 
kūrimas moterims 
įgyvendinant remiamus 
projektus

Or. en

Pakeitimas 115
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo lentelės eilutės „ES konkretūs tikslai, poveikio rodikliai ir rezultatų rodikliai“ 
rodiklis I.21 c (naujas), I.21 d (naujas) ir R.30 c (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suteikti galių moterims 
kaimo vietovėse

I.21c Indėlis į 
ekonominių galių 
suteikimą moterims 
kaimo vietovėse: vienai 
moteriai regionuose, 
kuriuose vyrauja kaimo 
vietovės, tenkančio BVP 
pokyčiai

R.30c Socialinės 
įtraukties skatinimas: 
mažumų atstovių ir 
(arba) pažeidžiamoms 
grupėms priklausančių 
moterų, kurios naudojasi 
remiamais socialinės 
įtraukties projektais, 
skaičius

I.21d Kaimo įtraukties 
skatinimas: kaimo 
vietovių moterų skurdo 
indekso pokyčiai

Or. en
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Pakeitimas 116
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
X a priedo (naujas) lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Xa PRIEDAS
MAŽIAUSIOS SUMOS, REZERVUOJAMOS 86 STRAIPSNIO 3a DALYJE NURODYTAM TIKSLUI 
„PRITRAUKTI MOTERIS ŪKININKES“ ĮGYVENDINTI

Kalendoriniai 
metai

20
21
m.

202
2 m

.

202
3 m.

2024
m.

2025
m.

2026
m.

2027 m. ir 
vėlesni metai

Belgija 9 712 0
79

9 712 0
79

9 712 07
9

9 712 079 9 712 079 9 712 079 9 712 079

Bulgarija 15 475 4
39

15 644 7
80

15 814 12
1

15 983 462 16 152 803 16 322 14
4

16 322 144

Čekija 16 776 8
86

16 776 8
86

16 776 88
6

16 776 886 16 776 886 16 776 88
6

16 776 886

Danija 16 922 4
90

16 922 4
90

16 922 49
0

16 922 490 16 922 490 16 922 49
0

16 922 490
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Vokietija 96 462 1
59

96 462 1
59

96 462 15
9

96 462 159 96 462 159 96 462 15
9

96 462 159

Estija 3 354 4
30

3 453 3
56

3 552 28
1

3 651 206 3 750 131 3 849 057 3 849 057

Airija 23 278 7
66

23 278 7
66

23 278 76
6

23 278 766 23 278 766 23 278 76
6

23 278 766

Graikija 37 120 5
78

37 120 5
78

37 120 57
8

37 120 578 37 120 578 37 120 57
8

37 120 578

Ispanija 94 203 4
34

94 346 6
77

94 489 91
9

94 633 162 94 776 404 94 919 64
7

94 919 647

Prancūzija 142 955 7
39

142 955 7
39

142 955 73
9

142 955 739 142 955 739 142 955 73
9

142 955 739

Kroatija 6 886 8
00

7 354 2
28

7 354 22
8

7 354 228 7 354 228 7 354 228 7 354 228

Italija 71 203 7
10

71 203 7
10

71 203 71
0

71 203 710 71 203 710 71 203 71
0

71 203 710

Kipras 935 
002 

935 
002 01

935 
002 01

935 002 
01

935 002 
01

935 002 
01

935 002 01

Latvija 5 992 6
72

6 165 8
93

6 339 11
3

6 512 334 6 685 555 6 858 775 6 858 775

Lietuva 10 216 4
05

10 494 6
45

10 772 88
5

11 051 125 11 329 365 11 607 60
4

11 607 604

Liuksemburgas 642 6
20

642 62
0

642 62
0

642 620 642 620 642 620 642 620

Vengrija 24 395 3
93

24 395 3
93

24 395 39
3

24 395 393 24 395 393 24 395 39
3

24 395 393

Мalta 90 1
50

90 15
0

90 15
0

90 150 90 150 90 150 90 150

Nyderlandai 14 077 4
07

14 077 4
07

14 077 40
7

14 077 407 14 077 407 14 077 40
7

14 077 407

Austrija 13 296 3
91

13 296 3
91

13 296 39
1

13 296 391 13 296 391 13 296 39
1

13 296 391

Lenkija 59 459 5
56

60 071 4
86

60 683 41
5

61 295 345 61 907 274 62 519 20
3

62 519 203
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Portugalija 11 693 0
03

11 865 3
75

12 037 74
6

12 210 118 12 382 490 12 554 86
2

12 554 862

Rumunija 37 123 4
52

37 664 2
32

38 205 01
2

38 745 792 39 286 572 39 827 35
2

39 827 352

Slovėnija 2 581 0
53

2 581 0
53

2 581 05
3

2 581 053 2 581 053 2 581 053 2 581 053

Slovakija 7 676 1
28

7 771 4
99

7 866 87
0

7 962 242 8 057 613 8 152 985 8 152 985

Suomija 10 119 9
93

10 155 6
79

10 191 36
5

10 227 051 10 262 736 10 298 42
2

10 298 422

Švedija 13 455 2
18

13 459 6
95

13 464 17
2

13 468 649 13 473 126 13 477 60
4

13 477 604

Or. en
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Pakeitimas 117
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo lentelės eilutės „Tikslai ir pagrindiniai rodikliai“ rodiklis R.30a (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pritraukti moteris 
ūkininkes

R.30a Lyčių lygybės didinimas: moterų ūkininkių, kurios 
kuria ūkius naudodamosi pagal BŽŪP teikiama parama, 
skaičius

Or. en

Pakeitimas 118
Florent Marcellesi

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo lentelės eilutės „Tikslai ir pagrindiniai rodikliai“ rodiklis R.30b (naujas) ir 
R.30c (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Suteikti galių moterims 
kaimo vietovėse

R.30b Ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas kaimo 
vietovėse: naujų darbo vietų kūrimas moterims 
įgyvendinant remiamus projektus
R.30c Socialinės įtraukties skatinimas: mažumų atstovių 
ir (arba) pažeidžiamoms grupėms priklausančių moterų, 
kurios naudojasi remiamais socialinės įtraukties 
projektais, skaičius

Or. en
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