
PA\1167566LT.docx PE629.641v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2014-2019

Regioninės plėtros komitetas

2018/0216(COD)

30.10.2018

NUOMONĖS PROJEKTAS

Regioninės plėtros komiteto

pateiktas Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų 
strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės 
ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Nuomonės referentas: Bronis Ropė



PE629.641v01-00 2/44 PA\1167566LT.docx

LT

PA_Legam



PA\1167566LT.docx 3/44 PE629.641v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2018 m. birželio 1 d. Komisija pateikė pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų 
dėl bendros žemės ūkio politikos po 2020 m. Ypač svarbus yra pasiūlymas, kuriuo 
nustatomos valstybių narių pagal BŽŪP rengtinų strateginių planų, finansuotinų iš Europos 
žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
(EŽŪFKP), rėmimo taisyklės, vadinamasis pasiūlymas dėl BŽŪP strateginio plano.

REGI komitetas nuomonės dėl šių svarbių dokumentų referentu paskyrė Bronį Ropę; Bronis 
Ropė siūlo šiuos pagrindinius Komisijos pasiūlymo pakeitimus: 

1. Labai svarbus EŽŪFKP vaidmuo įgyvendinant BŽŪP. Biudžeto asignavimai EŽŪFKP 
neturėtų būti mažinami, nes paramos poreikis ir toliau yra didelis siekiant spręsti esamas ir 
naujas problemas kaimo vietovėse. Be to, EŽŪFKP įnašo dydis turėtų būti didesnis, o 
EŽŪFKP dalis iniciatyvai LEADER turėtų būti padidinta.

2. Išlaikyti glaudų EŽŪFKP ir sanglaudos politikos (SP) ryšį. Nuomonės referentas 
pabrėžia, kad EŽŪFKP labai prisideda užtikrinant ekonominę ir socialinę sanglaudą, ypač 
kaimo vietovėse, ir turi svarbų teritorinį poveikį. Todėl jis rekomenduoja toliau sieti EŽŪFKP 
išlaidas su sanglaudos politika (SP), siekiant lengviau įgyvendinti integruotus metodus kaimo 
vietovėse ir supaprastinti procedūras paramos gavėjams, kad bendruomenės pasinaudotų 
įvairiais ES šaltiniais ir taip optimizuotų finansavimo galimybes ir investuotų į kaimo 
vietoves. Ši sąsaja būtina siekiant kuo labiau padidinti kelių fondų, kuriems taikomas 
pasidalijamasis valdymas, sąveiką ir papildomumą. Nuomonės referentas mano, kad tai yra 
nepaprastai svarbu siekiant spręsti konkrečias problemas, su kuriomis susiduria ES kaimo 
vietovės. Todėl nuomonės referentas siūlo, kad SP ir pasiūlymas dėl BŽŪP strateginio plano 
būtų labiau tarpusavyje suderinti tam tikrų horizontaliųjų principų (pvz., partnerystės, darnaus 
vystymosi, nediskriminavimo) ir teritorinių tikslų atžvilgiu. 

3. Panaikinti galimybę naudotis EŽŪFKP parama, teikiama per „InvestEU“ fondą.
Nuomonės referentas nepritaria Komisijos pasiūlymui, pagal kurį numatoma, kad EŽŪFKP 
lėšos būtų skiriamos per „InvestEU“ fondą.

4. Reikėtų skirti daugiau lėšų klimato politikos veiksmams. Nuomonės referentas mano, 
kad, laikantis Parlamento pozicijos, klimato politikos veiksmams reikėtų skirti ne mažiau kaip 
30 % ES biudžeto, o tam tikri fondai turėtų skirti dar daugiau lėšų.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 39 straipsnio 
1 dalies b punktą, 42 straipsnį ir 43
straipsnio 2 dalį,

Or. en

Pakeitimas 2

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 didėjančius uždavinius ir 
galimybes, kurių atsiranda Sąjungos, 
tarptautiniu, nacionaliniu, regioniniu, 
kaimo, vietos ir ūkio lygmenimis, būtina 
gerinti BŽŪP valdymą, gerinti jos 
įgyvendinimą siekiant Sąjungos tikslų ir 
gerokai sumažinti administracinę naštą. 
Pagal veiklos rezultatų pasiekimu 
grindžiamą BŽŪP („įgyvendinimo 
modelis“) Sąjunga, siekiant spręsti 
nustatytas problemas, turėtų nustatyti 
bendras politikos nuostatas, tokias kaip 
BŽŪP tikslai, įskaitant kaimo plėtrą, o 
valstybės narės turėtų prisiimti daugiau 
atsakomybės už tai, kaip jos pasiekia 
nustatytus tikslus ir siektinas ES ir 
nacionalines 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. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

(3) dėl vartojamų bendrų sąvokų 
apibrėžčių, nustatytų tik Sąjungos 
lygmeniu, valstybėms narėms kyla tam 
tikrų sunkumų, kai jos siekia atsižvelgti į 
savo nacionalinio, regioninio ir vietos 
lygmenų ypatumus. Todėl reikėtų suteikti 
valstybėms narėms daugiau lankstumo, kad 
jos galėtų nustatyti kai kurias apibrėžtis 
savo BŽŪP strateginiame plane. Tačiau 
siekiant užtikrinti bendras visiems 
vienodas ekonomines, ekologines ir 
socialines sąlygas, Sąjungos lygmeniu turi 
būti nustatytas tam tikras pagrindas –
būtinos esminės nuostatos, kurias reikia 
įtraukti į tas apibrėžtis (toliau – pagrindinės 
apibrėžtys);

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 
paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio paskirties 
žemės išlaikymą. Valstybės narės turėtų 

(4) siekiant užtikrinti, kad Sąjunga 
galėtų laikytis savo tarptautinių 
įsipareigojimų dėl vidaus paramos, kurie 
nustatyti PPO sutartyje dėl žemės ūkio, ir 
ypač kad apie bazinę pajamų paramą 
tvarumui didinti ir apie susijusias 
intervencinių priemonių rūšis būtų toliau 
pranešama kaip apie „žaliosios dėžės“ 
paramą, kuri nedaro arba beveik nedaro 
prekybą iškraipančio poveikio ar poveikio 
gamybai, „žemės ūkio veiklos“ pagrindinė 
apibrėžtis turėtų apimti ir žemės ūkio 
produktų gamybą, ir žemės ūkio bei 
ekologinės gamybos sistemų ir socialinės 
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nustatyti tikslią žemės ūkio veiklos 
apibrėžtį savo BŽŪP strateginiuose 
planuose, derindamos ją prie vietos sąlygų;

struktūros žemės ūkio paskirties žemėje
išlaikymą. Valstybės narės turėtų nustatyti 
žemės ūkio veiklos apibrėžtis, 
atitinkančias ES įsipareigojimus, tokius 
kaip darnaus vystymosi tikslai (DVT), 
klimato ir biologinės įvairovės tikslai,
savo BŽŪP strateginiuose planuose, 
derindamos ją prie vietos sąlygų;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) įgyvendinant BŽŪP strateginius 
planus turėtų būti laikomasi 
horizontaliųjų principų, nustatytų 
Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 
3 straipsnyje ir SESV 10 straipsnyje, 
įskaitant ES sutarties 5 straipsnyje 
nustatytus subsidiarumo ir 
proporcingumo principus. Valstybės narės 
ir Komisija taip pat turėtų laikytis JT 
neįgaliųjų teisių konvencijoje nustatytų 
prievolių ir užtikrinti prieinamumą, 
laikydamosi tos konvencijos 9 straipsnio ir 
Sąjungos teisės, kuria suderinami 
gaminių ir paslaugų prieinamumo 
reikalavimai. Valstybės narės ir Komisija 
turėtų siekti šalinti vyrų ir moterų 
nelygybę ir skatinti jų lygybę, taip pat 
integruoti lyčių aspektą, kovoti su 
diskriminacija dėl lyties, rasinės ar 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos. Fondų lėšomis neturėtų būti 
remiami veiksmai, kuriais prisidedama 
prie kokios nors formos segregacijos, 
diskriminacijos ar atskirties. Fondų tikslų 
turėtų būti siekiama atsižvelgiant į darnų 
vystymąsi bei laikantis Orhuso 
konvencijos ir Sąjungos skatinamą siekį 
išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos 
kokybę, taip pat kovoti su klimato kaita, 
kaip nustatyta SESV 11 straipsnyje ir 191 
straipsnio 1 dalyje, kartu taikant principą 
„teršėjas moka“;

Or. en

Pakeitimas 7

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

(13b) BŽŪP strateginių planų tikslų 
turėtų būti siekiama atsižvelgiant į 
Europos socialinių teisių ramstyje 
nustatytus tikslus. Siekiant geresnės ir 
tvaresnės ateities visiems, būtina 
pasirinkti paramos kryptį pagal bendrą ir 
teisiškai privalomą Jungtinių Tautų 2030 
m. darbotvarkę ir prisidėti prie DVT ir jų 
iki 2030 m. pasiektinų rodiklių. Valstybės 
narės turėtų užtikrinti nuoseklumą, 
suderinamumą ir sąveiką su Europos 
socialinių teisinių ramsčiu ir DVT, 
atsižvelgdamos į vietos problemas;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) labai svarbus Sąjungos žemės ūkio, 
miškininkystės ir kaimo plėtros ateities 
prioritetas yra stiprinti aplinkos apsaugos, 
biologinės ir genetinės įvairovės 
išsaugojimo žemės ūkio sistemoje ir 
klimato srities veiksmus ir padėti pasiekti 
su aplinka ir klimatu susijusius Sąjungos 
tikslus. Todėl BŽŪP struktūra turėtų 
atitikti platų šių tikslų užmojį. Pagal jos 
įgyvendinimo modelį tie veiksmai, kurių 
imamasi siekiant išvengti tolesnio aplinkos 
būklės blogėjimo ir klimato kaitos dėl 
netvaraus ūkininkavimo sistemų, turėtų 
būti orientuoti į rezultatus, ir SESV 11 
straipsnis turėtų būti šiuo tikslu laikomas 
įpareigojimu pasiekti rezultatų; kadangi 
daugelyje Sąjungos kaimo vietovių yra 
struktūrinių problemų ir trūkumų, tokių 
kaip nepakankama prieiga prie rinkų ir 
mažėjanti kaimo regionų sukuriama 
pridėtinė vertė, patrauklių užimtumo 
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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;

galimybių stoka, įgūdžių, švietimo, 
mokymo ir mokslinių žinių sklaidos 
ūkininkams, padedančios spręsti minėtas 
problemas, 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, 
skatinant socialinę įtrauktį, kartų kaitą ir 
atsparių kaimų ir įmonių plėtrą visoje 
Europoje. Kaip pažymima komunikate 
„Maisto ir ūkininkavimo ateitis“, 
integruotos ekonominės plėtros ir darbo 
perspektyvų kaimo vietovėse gali teikti 
naujos kaimo vertės grandinės, tokios kaip 
atsinaujinančiųjų išteklių energetika, 
ekologinio žemės ūkio maisto sistemos, 
decentralizuota žemės ūkio produktų 
perdirbimo ir prekybos jais infrastruktūra, 
žiedinė ekonomika ir ekologinis turizmas. 
Šiomis aplinkybėmis finansinės priemonės 
gali būti ypač svarbios užtikrinant 
galimybes gauti finansavimą ir didinant 
ūkių ir kaimo įmonių augimo pajėgumus. 
Kaimo vietovėse yra užimtumo galimybių 
taip pat ir teisėtai šalyje esantiems trečiųjų 
šalių piliečiams; tai paskatintų jų socialinę 
ir ekonominę integraciją, visų pirma pagal
iniciatyvą LEADER ir bendruomenės 
inicijuotas vietos plėtros strategijas;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) valstybės narės turėtų 
nenustatinėti papildomų taisyklių, dėl 
kurių paramos gavėjams pasidarytų 
sudėtingiau naudotis EŽŪGF ir EŽŪFKP 
fondais;
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Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

standartų vienodai taikomi visoms 
valstybėms narėms, turėtų būti užtikrinta, 
kad mokėjimai už šių standartų laikymąsi 
taip pat būtų vienodi. Valstybės narės 
turėtų užtikrinti, kad tiems ūkininkams, 
kurie nesilaiko reikalavimų, būtų taikomos 
proporcingos, veiksmingos ir atgrasomos 
nuobaudos pagal [Horizontalųjį 
reglamentą];

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Siekiant 
užtikrinti bent minimalaus dydžio paramą 
visų tikrųjų ūkininkų žemės ūkio 
pajamoms, taip pat laikantis Sutartyje 
įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą žemės 
ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 

(26) Sąjungos teisės aktais reikėtų 
nustatyti, kad valstybės narės turėtų savo 
BŽŪP strateginiame plane nustatyti 
reikalavimus dėl mažiausio ploto, už kurį 
galima gauti atsietąsias išmokas. Tokius 
reikalavimus reikėtų nustatyti todėl, kad 
reikia vengti pernelyg didelės 
administracinės naštos, kuri atsirastų 
tvarkant daug mažų išmokų sumų, ir 
užtikrinti, kad šia parama būtų iš tiesų 
veiksmingai prisidėta siekiant tų BŽŪP 
tikslų, kurie remiami atsietosiomis 
tiesioginėmis išmokomis. Tačiau jie 
neturėtų atgrasyti nuo ūkininkavimo 
mieste ir turėtų nustatyti pritaikytus 
reikalavimus. Siekiant užtikrinti bent 
minimalaus dydžio paramą visų ūkininkų 
žemės ūkio pajamoms, taip pat laikantis 
Sutartyje įtvirtinto tikslo užtikrinti deramą 
žemės ūkiu besiverčiančios bendruomenės 
gyvenimo lygį, turėtų būti nustatyta metinė 
atsietoji išmoka už plotą, kaip 
intervencinių priemonių rūšis „bazinė 
pajamų parama tvarumui didinti“. Siekiant 
tikslingiau skirti šią paramą, išmokų sumas 
galima diferencijuoti pagal teritorijų 
grupes, nustatomas remiantis socialinėmis, 
ekonominėmis ir (arba) agronominėmis 
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narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

sąlygomis. Siekdamos išvengti neigiamo 
poveikio ūkininkų pajamoms, valstybės 
narės gali rinktis įgyvendinti bazinę 
pajamų paramą tvarumui didinti 
remdamosi turimomis teisėmis į išmokas. 
Šiuo atveju teisių į išmokas vertė prieš bet 
kokią tolesnę konvergenciją turėtų būti 
proporcinga jų vertei, nustatytai pagal 
bazinės išmokos sistemą, pagal 
Reglamentą (ES) Nr. 1307/2013, 
atsižvelgiant ir į išmokas už klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką. 
Valstybės narės taip pat turėtų siekti 
tolesnės konvergencijos, kad būtų toliau 
laipsniškai tolstama nuo ankstesnių verčių;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų ar vietos konkrečius poreikius. 
Valstybės narės turėtų skirti išmokas 
ūkininkams ir kitiems žemės valdytojams, 
savanoriškai prisiimantiems valdymo 
įsipareigojimus, kuriais padedama švelninti 
klimato kaitą, prie jos prisitaikyti ir saugoti 
aplinką bei gerinti jos būklę, įskaitant 
vandens kokybę ir kiekį, oro kokybę, 
dirvožemį, biologinę įvairovę ir 
ekosistemines paslaugas, be kita ko, 

(37) kaimo plėtros intervencinių 
principai nustatomi Sąjungos lygmeniu, 
ypač pagrindiniai reikalavimai valstybėms 
narėms dėl atrankos kriterijų taikymo. 
Tačiau valstybės narės turėtų turėti 
pakankamai laisvės nustatyti konkrečias 
sąlygas pagal savo poreikius. Kaimo 
plėtros intervencinių priemonių rūšys 
apima išmokas už aplinkos, klimato ir kitus 
valdymo įsipareigojimus, kuriuos valstybės 
narės turėtų skatinti prisiimti savo 
teritorijose pagal savo nacionalinius, 
regionų, atsižvelgiant į regionus, kurie 
buvo ir šiuo metu yra oficialiai pripažinti,
ar vietos konkrečius poreikius. Valstybės 
narės turėtų skirti išmokas ūkininkams ir 
kitiems žemės valdytojams, savanoriškai 
prisiimantiems valdymo įsipareigojimus, 
kuriais padedama švelninti klimato kaitą, 
prie jos prisitaikyti ir saugoti aplinką bei 
gerinti jos būklę, įskaitant vandens kokybę 
ir kiekį, oro kokybę, dirvožemį, biologinę 
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prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

įvairovę ir ekosistemines paslaugas, be kita 
ko, prisiimant savanoriškus įsipareigojimus 
„Natura 2000“ teritorijose ir remiant 
genetinę įvairovę. Parama išmokomis už 
valdymo įsipareigojimus gali būti teikiama 
ir pagal vietos iniciatyvas, integruotus ar 
bendradarbiavimo metodus bei rezultatais 
grindžiamas intervencines priemones;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą ir 
atsparumą, taip pat miško ekosisteminių ir 
klimato srities paslaugų teikimą; paramos 
atsinaujinančiųjų išteklių energetikai ir 
bioekonomikai priemones ir investicijas;

(39) miškininkystės priemonėmis turėtų 
būti padedama įgyvendinti Sąjungos miškų 
strategiją ir jos turėtų būti grindžiamos 
valstybių narių nacionalinėmis ar mažesnės 
apimties miškų programomis arba 
lygiavertėmis priemonėmis, kurios turėtų 
būti pagrįstos įsipareigojimais pagal 
Reglamentą dėl šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl 
žemės naudojimo, žemės naudojimo 
keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo 
[LULUCF reglamentas], taip pat Ministrų 
konferencijose dėl Europos miškų 
apsaugos prisiimtais įsipareigojimais. 
Intervencinės priemonės turėtų būti 
grindžiamos miškotvarkos planais arba 
lygiavertėmis priemonėmis ir gali apimti 
miško plotų plėtrą ir tvarią miškotvarką, 
įskaitant miško veisimą ir agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimą bei 
atkūrimą; miškų išteklių apsaugą, atkūrimą 
ir gerinimą, atsižvelgiant į prisitaikymo 
poreikius; investicijas, daromas siekiant 
užtikrinti ir didinti miškų išsaugojimą, 
įvairinimą ir atsparumą, taip pat miško 
ekosisteminių ir klimato srities paslaugų 
teikimą; paramos atsinaujinančiųjų išteklių 
energetikai ir bioekonomikai priemones ir 
investicijas;
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Or. en

Pakeitimas 14

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;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 

(44) atsižvelgiant į poreikį užtikrinti 
tinkamas rizikos valdymo priemones, 
turėtų būti išlaikytas draudimo įmokų 
kompensavimas ir savitarpio pagalbos 
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fondai, finansuojami iš EŽŪFKP. 
Savitarpio pagalbos fondų kategorija apima 
ir tuos fondus, kurių veikla susijusi su 
gamybos nuostolių kompensavimu, ir 
bendras bei konkrečių sektorių pajamų 
stabilizavimo priemones, siejamas su 
pajamų praradimu;

fondai, finansuojami iš EŽŪGF. Savitarpio 
pagalbos fondų kategorija apima ir tuos 
fondus, kurių veikla susijusi su gamybos 
nuostolių kompensavimu, ir bendras bei 
konkrečių sektorių pajamų stabilizavimo 
priemones, siejamas su pajamų praradimu;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) siekdamos užtikrinti vietos 
bendruomenių inicijuotų projektų 
veiksmingumą ir veiksmingą skirtų lėšų 
panaudojimą, valstybės narės finansinėse 
taisyklėse turėtų nustatyti, kad veiksmų, 
kuriuos vykdo vietos kaimo 
bendruomenės ir kiti panašūs vietos 
subjektai, įgyvendindami Reglamento 
(ES) [BNR] 25 straipsnio 2 dalies c 
punkte nurodytas strategijas, valdymo 
finansinės ir administracinės išlaidos 
būtų pripažintos atitinkančiomis ES 
finansavimo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ keitimasis žiniomis 
ir dėmesys inovacijoms minimi kaip 
bendras kompleksinis tikslas pagal naująją 
BŽŪP. Pagal BŽŪP turėtų būti toliau 

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

remiamas sąveikusis inovacijų modelis, 
kuriuo stiprinamas bendradarbiavimas tarp 
dalyvių, siekiant optimaliai naudotis įvairių 
viena kitą papildančių sričių žiniomis, kad 
būtų galima skleisti praktinius problemų 
sprendimo būdus. Turėtų būti gerinamas 
ŽŪŽIS ūkių konsultavimo paslaugų 
teikimas. BŽŪP strateginiame plane turėtų 
būti pateikta informacijos apie tai, koks bus 
bendradarbiavimas tarp konsultavimo 
paslaugų, mokslinių tyrimų ir kaimo tinklų. 
Kiekviena valstybė narė arba regionas, 
įskaitant regionus, kurie buvo ir šiuo 
metu yra oficialiai pripažinti, kai tinka, 
gali finansuoti įvairius keitimuisi žiniomis 
ir inovacijoms skirtus veiksmus, 
naudodami šiame reglamente nustatytų 
rūšių intervencijas;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) parama tiesioginėms išmokoms 
pagal BŽŪP strateginius planus turėtų 
būti skiriama neviršijant šiuo reglamentu 
nustatytų nacionalinių asignavimų 
dydžio. Šie nacionaliniai asignavimai 
turėtų atitikti tolesnius pokyčius 
laipsniškai didinant asignavimus toms 
valstybėms narėms, kuriose paramos už 
hektarą dydis yra mažiausias, iki bus 
panaikinta 50 % likusio skirtumo iki 90 % 
Sąjungos vidurkio. Siekiant atsižvelgti į 
išmokų mažinimo mechanizmą ir jį 
taikant gautų lėšų panaudojimą valstybėje 
narėje, reikėtų leisti, kad bendri 
preliminarūs finansiniai asignavimai per 
metus pagal valstybės narės BŽŪP 
strateginį planą galėtų būti didesni už 
nacionalinį asignavimą;

(48) itin svarbu pažymėti, kad 2021–
2027 m. DFP laikotarpiu turi būti visiškai 
užbaigtas konvergencijos procesas 
siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją 
tarp valstybių narių ir lygybės principų 
taikymą ES mastu ir kad turi būti 
visapusiškai įgyvendintas 2002 m. spalio 
24–25 d. Tarybai pirmininkaujančios
valstybės narės išvadose pateikiamas 
Europos Vadovų Tarybos sprendimas;
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Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) siekiant palengvinti EŽŪFKP lėšų 
valdymą, turėtų būti nustatyta su valstybių 
narių viešosiomis išlaidomis susieta 
bendra EŽŪFKP paramos įnašo norma. 
Konkrečios įnašų normos turėtų būti 
nustatomos tam tikrų rūšių veiksmams, 
atsižvelgiant į ypatingą tų veiksmų svarbą 
arba jų pobūdį. Siekiant sumažinti 
konkrečias kliūtis, atsiradusias dėl
išsivystymo lygio, atokumo ir izoliuotumo, 
turėtų būti nustatyta atitinkama EŽŪFKP 
įnašo norma mažiau išsivysčiusiems 
regionams, SESV 349 straipsnyje
nurodytiems atokiausiems regionams ir 
mažosioms Egėjo jūros saloms;

(49) būtina nustatyta su valstybių narių 
viešosiomis išlaidomis susietas didžiausias
EŽŪFKP paramos įnašo normas. Tos
normos turėtų atspindėti regionų 
ekonominio išsivystymo lygį pagal BVP 
vienam gyventojui, palyginti su ES 27 
vidurkiu;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) turėtų būti Sąjungos lygmeniu 
nustatyti objektyvūs regionų ir vietovių 
suskirstymo į kategorijas dėl paramos iš 
EŽŪFKP kriterijai. Todėl Sąjungos 
lygmeniu nustatant regionus ir vietoves 
reikėtų remtis bendra Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003, iš dalies pakeistu 
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 
2016/20661a, nustatyta regionų 
klasifikavimo sistema. Siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą, visų pirma sprendžiant 



PE629.641v01-00 18/44 PA\1167566LT.docx

LT

mažiau išsivysčiusių regionų problemas ir 
regioninius skirtumus tam tikroje 
valstybėje narėje, turėtų būti naudojama 
naujausia klasifikacija ir duomenys.

__________________

1a 2016 m. lapkričio 21 d. Komisijos 
reglamentas (ES) 2016/2066, kuriuo iš 
dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 
dėl bendro teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo 
priedai (OL L 322, 2016 11 29, p. 1–61);

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad 25 % ES biudžeto 
išlaidų būtų patiriama padedant siekti 
klimato tikslų. Prognozuojama, kad pagal 
BŽŪP imantis veiksmų 40 % BŽŪP 
bendro finansinio paketo bus skirta su 
klimatu susijusiems tikslams siekti. 
Atitinkami veiksmai bus nustatyti rengiant 
ir įgyvendinant programą, o dar kartą 
įvertinti atliekant atitinkamus vertinimus ir 
peržiūras;

(52) atsižvelgiant į tai, kaip svarbu 
kovoti su klimato kaita pagal Sąjungos 
įsipareigojimus įgyvendinti Paryžiaus 
susitarimą ir siekti Jungtinių Tautų darnaus 
vystymosi tikslų, šia programa bus 
padedama integruoti veiksmus klimato 
kaitos srityje į Sąjungos politiką ir pasiekti 
bendrąjį tikslą, kad ne mažiau kaip 30 % 
ES biudžeto išlaidų būtų patiriama 
padedant siekti klimato tikslų. 
Prognozuojama, kad pagal BŽŪP imantis 
veiksmų 40 % BŽŪP bendro finansinio 
paketo bus skirta su klimatu susijusiems 
tikslams siekti. Atitinkami veiksmai bus 
nustatyti rengiant ir įgyvendinant 
programą, o dar kartą įvertinti atliekant 
atitinkamus vertinimus ir peržiūras;

Or. en
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) perduodant valstybėms narėms 
atsakomybę už poreikių vertinimą ir už tai, 
kad būtų pasiektos siektinos reikšmės, 
kartu joms suteikiama daugiau lankstumo 
derinti ir tiesioginių išmokų intervencines 
priemones, ir sektorines intervencines 
priemones bei kaimo plėtros intervencines 
priemones. Papildomai turėtų būti suteikta 
šiek tiek lankstumo, kad būtų galima 
koreguoti atitinkamus nacionalinius lėšų 
asignavimus. Taigi, kai valstybė narė 
įvertina, kad išankstinių asignavimų 
paketas yra per mažas ir jo nepakanka 
visoms numatomoms priemonėms, jai 
pagrįstai suteikiama šiek tiek daugiau 
lankstumo, o kartu išvengiama didesnių 
metinės tiesioginės pajamų paramos dydžio 
svyravimų, palyginti su daugiametėms 
intervencinėms priemonėms skiriamomis 
sumomis iš EŽŪFKP;

(53) perduodant valstybėms narėms 
atsakomybę už poreikių vertinimą ir už tai, 
kad būtų pasiektos siektinos reikšmės, 
kartu joms suteikiama daugiau lankstumo 
derinti ir tiesioginių išmokų intervencines 
priemones, ir sektorines intervencines 
priemones bei kaimo plėtros intervencines 
priemones. Papildomai turėtų būti suteikta 
šiek tiek lankstumo, kad būtų galima 
koreguoti atitinkamus nacionalinius lėšų 
asignavimus. Taigi, kai valstybė narė 
įvertina, kad išankstinių asignavimų 
paketas, numatytas EŽŪFKP, yra per 
mažas ir jo nepakanka visoms 
numatomoms priemonėms, jai pagrįstai 
suteikiama šiek tiek daugiau lankstumo, o 
kartu išvengiama didesnių metinės 
tiesioginės pajamų paramos dydžio 
svyravimų, palyginti su daugiametėms 
intervencinėms priemonėms skiriamomis 
sumomis iš EŽŪFKP;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59) pagal pasirinktą strategiją taip pat 
turėtų būti akcentuojamas ir pačių BŽŪP 
priemonių tarpusavio papildomumas, ir 
suderinamumas su kitų sričių Sąjungos
politika. Visų pirma, kiekviename BŽŪP 
strateginiame plane reikėtų, kai tinka, 
atsižvelgti į aplinkos ir klimato teisės aktus 
ir apibūdinti tais teisės aktais pagrįstus 
nacionalinius planus; tai turėtų būti daroma 

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

atliekant dabartinės padėties analizę 
(SSGG analizę). Reikėtų sudaryti teisės 
aktų, į kuriuos reikėtų daryti konkrečias 
nuorodas BŽŪP strateginiame plane, 
sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika;

(60) kadangi valstybėms narėms turėtų 
būti suteikta lankstumo, kad būtų galima, 
remiantis nustatytu nacionaliniu pagrindu, 
rinktis perduoti dalį BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo užduočių regioniniam 
lygmeniui siekiant lengviau koordinuoti 
darbą tarp regionų sprendžiant visos šalies 
problemas, BŽŪP strateginiuose planuose 
turėtų būti aprašyta nacionalinių ir 
regioninių intervencinių priemonių 
sąveika, o nustatant regionus valstybėse 
narėse reikėtų remtis bendra Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1059/2003, iš dalies pakeistu 
Komisijos reglamentu (ES) Nr. 
2016/20661a, nustatyta regionų 
klasifikavimo sistema;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
64 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta pagal 
pasidalijamojo valdymo sistemą, BŽŪP 

(64) atsižvelgiant į sunkumus, susijusius 
su administracine našta, BŽŪP 
strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
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strateginiame plane taip pat reikėtų daugiau 
dėmesio skirti supaprastinimui;

dėmesio skirti supaprastinimui. Kad 
nebūtų užkraunama neproporcinga našta, 
Sąjungai ir valstybėms narėms tenka 
bendra atsakomybė už administracinio 
supaprastinimo uždavinį, todėl valstybėms 
narėms padeda Komisija.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR] II antraštinės 
dalies III skyrius, III antraštinės dalies II 
skyrius ir 41 bei 43 straipsniai26.

2. Pagal šį reglamentą teikiamai 
paramai, finansuojamai iš EŽŪFKP, 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) [BNR]26 III antraštinės 
dalies II skyrius ir 41, 43 bei 60 straipsniai.

__________________ __________________

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

26 [Data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) [.../...] [visas 
pavadinimas] (OL L...).

Or. en

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) aplinkos ir biologinės įvairovės 
atsparumo didinimas – struktūrinis 
procesas, kuriuo užtikrinama, kad būtų 
veiksmingai taikomos priemonės, skirtos 
išvengti neigiamo ES išlaidų poveikio ir 
kuo labiau padidinti jų naudą ES 
aplinkos ir biologinės įvairovės padėčiai, 
remiantis Komisijos „Bendra biologinės 
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įvairovės atsparumo didinimo ES biudžete 
programa“ ir pagal nacionalines taisykles 
ir gaires, jei tokių yra, arba pagal 
tarptautiniu mastu pripažintus standartus;

Or. en

Pakeitimas 28

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) atsparumo klimato kaitai 
didinimas – procesas, kuriuo užtikrinama, 
kad infrastruktūra būtų atspari 
neigiamam klimato poveikiui pagal 
nacionalines taisykles ir gaires, jei tokių 
yra, arba pagal tarptautiniu mastu 
pripažintus standartus;

Or. en

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jc) ūkininkavimas mieste – žemės 
ūkio veikla miesto teritorijoje.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punkto 2 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai „reikalavimus atitinkančio hektaro“ 
sąvoka taikoma ūkininkavimui mieste, 
plotas, į kurį atsižvelgiama, 
apskaičiuojamas remiantis lygiaverčiu 
plotu, kurio reikia regione, kuriame 
dirbama žemė, kad būtų gauta vidutinė 
metinė atitinkamų kultūrinių augalų 
produkcijos apimtis.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 40 metų,

i) didžiausią amžiaus ribą, kuri negali 
viršyti 45 metų,

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) skatinti, kad žemės ūkio gamyba
būtų pažangi, atspari bei įvairialypė ir 
užtikrintų tvarų, decentralizuotą ir 
ilgalaikį aprūpinimą maistu;

Or. en
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir 
ekonominę struktūrą.

c) užtikrinti subalansuotą teritorinę
kaimo ekonomikos ir bendruomenių 
plėtrą, be kita ko, kurti darbo vietas ir jas 
išlaikyti.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) remti perspektyvias ūkio pajamas 
bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje, taip 
stabdant ūkininkų ir ūkininkų struktūrų 
praradimą, kad būtų užtikrintas ilgalaikis 
apsirūpinimas maistu ir maisto 
pakankamumas ES piliečiams;

Or. en
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Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) pasiekti visišką valstybių narių 
išorės konvergenciją;

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) labiau orientuotis į rinką, 
atsižvelgiant į rinkų gausą, įskaitant 
vietos ir regionų rinkas, ir didinti 
konkurencingumą ilguoju laikotarpiu, be 
kita ko, daugiau dėmesio skiriant 
moksliniams tyrimams, metodams ir 
priemonėms;

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) padėti švelninti klimato kaitą bei 
prisitaikyti prie jos;

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir 
sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai 
kaimo vietovėse;

g) pritraukti jaunuosius ūkininkus bei 
naujus ūkininkus ir sudaryti palankesnes 
sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse;

Or. en
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Pakeitimas 42

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) mažinti skurdą ir atskirtį kaimo 
vietovėse ir gerinti pagrindines viešąsias 
paslaugas;

Or. en

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ib) skatinti užimtumą, veiklos rūšių ir 
pajamų įvairinimą, socialinę įtrauktį ir 
kovą su skurdu bei vietos plėtrą kaimo 
vietovėse, įskaitant tvarią miškininkystę, ir 
didinti galimybes naudotis paslaugomis, 
įskaitant informacines ir ryšių 
technologijas (IRT);

Or. en

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ic) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius 
labiau atitiktų visuomenės poreikius, 
susijusius su maistu, sveikatos priežiūra 
(įskaitant tai, kad maistas būtų saugus, 
maistingas, jo užtektų, ir jis būtų tvarus), 
maisto atliekų prevencija ir gyvūnų 
gerove;
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Or. en

Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

id) skatinti socialinę ir teritorinę
sanglaudą;

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Vyrų ir moterų lygybės ir 
nediskriminavimo skatinimas

Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad 
BŽŪP strateginių planų rengimo ir 
įgyvendinimo metu, įskaitant stebėsenos, 
ataskaitų teikimo ir vertinimo srityje, būtų 
atsižvelgiama į moterų ir vyrų lygybę ir 
lyčių aspekto įtraukimą, taip pat tai, kad 
būtų skatinama užtikrinti moterų ir vyrų 
lygybę ir įtraukti lyčių aspektą. Valstybės 
narės ir Komisija imasi tinkamų 
priemonių, kad BŽŪP strateginių planų 
rengimo ir įgyvendinimo etapais būtų 
užkirstas kelias diskriminacijai dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos. Rengiant ir 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus 
ypač atsižvelgiama į prieinamumą 
neįgaliesiems.

Or. en
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis

Darnus vystymasis

BŽŪP strateginių planų tikslų siekiama 
atsižvelgiant į darnaus vystymosi principą 
ir Sąjungos skatinamą siekį išlaikyti, 
saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, kaip 
nurodyta SESV 11 straipsnyje ir 191 
straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiant į principą 
„teršėjas moka“. Valstybės narės ir 
Komisija užtikrina, kad rengiant ir 
įgyvendinant BŽŪP strateginius planus 
būtų skatinama laikytis aplinkosaugos 
reikalavimų, lėšų naudojimo 
veiksmingumo, klimato kaitos švelninimo 
ir prisitaikymo prie jos, biologinės 
įvairovės, atsparumo nelaimėms ir rizikos 
prevencijos bei valdymo principų. 
Intervencinės priemonės planuojamos ir 
taikomos laikantis SESV 208 straipsnyje 
nustatyto politikos suderinamumo 
vystymosi labui principo.

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) klimatu ir aplinka; a) klimatu, biologine įvairove ir 
aplinka;

Or. en
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Pakeitimas 49

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) ūkių įvairinimą ir decentralizuotų 
maisto ir ūkininkavimo tiekimo grandinių 
plėtrą.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato ribinį ploto dydį ir 
atsietąsias tiesiogines išmokas skiria tik 
tikriesiems ūkininkams, kuriems 
priklausantis reikalavimus atitinkantis 
valdos plotas, dėl kurio prašoma atsietųjų 
tiesioginių išmokų, viršija tą ribinį dydį.

Valstybės narės nustato ribinį ploto dydį ir 
atsietąsias tiesiogines išmokas skiria tik 
tikriesiems ūkininkams, kuriems 
priklausantis reikalavimus atitinkantis 
valdos plotas, dėl kurio prašoma atsietųjų 
tiesioginių išmokų, viršija tą ribinį dydį . 
Nustatant šį ribinį dydį numatomos 
konkrečios vertės ūkininkavimui mieste.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
3 antraštinės dalies 2 skyriaus 2 skirsnio 4 poskirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Klimatui ir aplinkai naudingos sistemos Klimatui, biologinei įvairovei ir aplinkai 
naudingos sistemos

Or. en
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
tikruosius ūkininkus, įsipareigojusius 
reikalavimus atitinkančiame hektarais 
išreikštame plote taikyti klimatui ir 
aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką.

2. Valstybės narės, taikydamos šios 
rūšies intervencines priemones, remia 
tikruosius ūkininkus, įsipareigojusius 
reikalavimus atitinkančiame hektarais 
išreikštame plote taikyti klimatui, laukinės 
gamtos ir žemės ūkio biologinei įvairovei
ir aplinkai naudingą žemės ūkio praktiką.

Or. en

Pakeitimas 53

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) kalnuotas ir kitas vietovės, kurios 
yra nepalankioje padėtyje dėl aukščio, 
šlaito, skurdaus dirvožemio, klimato ar 
kitų veiksnių.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
68 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines paslaugas;

b) investicijoms į kaimo vietovėse 
teikiamas pagrindines viešąsias ir 
privačiąsias paslaugas;

Or. en
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės skiria
paramą rizikos valdymo priemonėms.

1. Šiame straipsnyje nustatytomis 
sąlygomis ir laikydamosi savo BŽŪP 
strateginiuose planuose nustatytos 
išsamesnės tvarkos valstybės narės gali 
skirti paramą rizikos valdymo priemonėms.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
skiria, siekdamos paskatinti taikyti rizikos 
valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią gamybos bei pajamų riziką 
ir siekti 6 straipsnyje nurodytų konkrečių 
tikslų.

2. Su šia intervencinių priemonių 
rūšimi susijusią paramą valstybės narės 
gali skirti, siekdamos paskatinti taikyti 
rizikos valdymo priemones, kurios padeda 
tikriesiems ūkininkams valdyti su jų žemės 
ūkio veikla susijusią ir nuo jų valios 
nepriklausančią nenumatytą gamybos bei 
pajamų riziką ir siekti 6 straipsnyje 
nurodytų konkrečių tikslų.

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 4 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) viešosios lėšos draudimo įmokoms 
mokėti skiriamos tik tuomet, jei gavėjas 
įsipareigoja įgyvendinti rizikos mažinimo 
priemones, kad sumažintų (gresiančią) 
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riziką.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
70 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
nuostoliai sudaro ne mažiau kaip 20 % 
ūkininko vidutinės metinės produkcijos ar 
pajamų, apskaičiuotų remiantis paskutinių 
trejų metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų 
metų produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

5. Valstybės narės užtikrina, kad 
parama būtų skiriama tik tuo atveju, jei 
buvo imtasi rizikos švelninimo bei 
mažinimo priemonių ir nuostoliai sudaro 
ne mažiau kaip 20 % ūkininko vidutinės 
metinės produkcijos ar pajamų, 
apskaičiuotų remiantis paskutinių trejų 
metų laikotarpiu, arba vidutinės trejų metų 
produkcijos ar pajamų, apskaičiuotų 
remiantis penkerių metų laikotarpiu 
(neatsižvelgiant į didžiausią ir mažiausią 
vertes).

Or. en

Pakeitimas 59

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atrinkdamos veiksmus, vadovaujančiosios 
institucijos užtikrina planuojamų 
intervencinių priemonių poveikį klimatui, 
aplinkai ir biologinei įvairovei.

Or. en
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atrankos kriterijų galima 
nenustatyti veiksmams, kurie pagal 
programą „Horizontas 2020“ arba 
programą „Europos horizontas“ pažymėti 
pažangumo ženklu arba atrinkti pagal 
priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera 
su BŽŪP strateginiu planu.

4. Atrankos kriterijų galima 
nenustatyti veiksmams, kurie atrinkti pagal 
priemonę „Life +“, jei tokie veiksmai dera 
su BŽŪP strateginiu planu.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 78 811 mln. 
EUR dabartinėmis kainomis pagal 2021–
2027 m.38 daugiametę finansinę programą.

1. Bendra Sąjungos paramos šiame 
reglamente numatytoms kaimo plėtros 
intervencinėms priemonėms suma 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 
2027 m. gruodžio 31 d. yra 102 000 mln. 
EUR palyginamosiomis kainomis pagal 
2021–2027 m.38 daugiametę finansinę 
programą.

__________________ __________________

38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 38 Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, 
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kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa; Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, 
COM(2018)322 final.

kuriuo nustatoma 2021–2027 m. 
daugiametė finansinė programa; Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui, 
COM(2018)322 final.

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatoma bendra EŽŪFKP įnašo norma, 
taikoma visoms intervencinėms 
priemonėms.

1. BŽŪP strateginiuose planuose 
nustatoma EŽŪFKP įnašo norma, skirta 
remti visas intervencines priemones 
visuose regionuose, kurie pagal 
Reglamente (EB) Nr. 1059/2003, iš dalies 
pakeistame Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 2016/2066, nustatytą bendrą 
teritorinių statistinių vienetų 
klasifikatorių, priskiriami prie 2 lygio 
regionų (NUTS 2 lygio regionai).

Or. en

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EŽŪFKP lėšos skiriamos šių trijų 
NUTS 2 lygio kategorijų regionams:

a) mažiau išsivysčiusiems regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 
mažesnis kaip 75 proc. ES 27 BVP 
vidurkio (toliau – mažiau išsivystę 
regionai);



PE629.641v01-00 36/44 PA\1167566LT.docx

LT

b) pereinamojo laikotarpio regionams, 
kurių BVP vienam gyventojui yra 75–100 
proc. ES 27 BVP vidurkio (toliau –
pereinamojo laikotarpio regionai);

c) labiau išsivysčiusiems regionams, kurių 
BVP vienam gyventojui yra daugiau kaip 
100 proc. ES 27 BVP vidurkio (toliau –
labiau išsivystę regionai).

Regionų klasifikacija pagal vieną iš trijų 
regionų kategorijų nustatoma palyginant 
kiekvieno regiono BVP vienam 
gyventojui, išreikštą perkamosios galios 
standartais (PGS) ir apskaičiuotą pagal 
2014–2016 m. Sąjungos rodiklius, su 
ES 27 to paties ataskaitinio laikotarpio 
BVP vidurkiu.

Or. en

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

a) 85% tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų atokiausiuose regionuose ir 
mažosiose Egėjo jūros salose, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 229/2013;

Or. en

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 70 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 65 % tinkamų finansuoti išlaidų, 
kurioms apmokėti pagal 66 straipsnį gali 
būti skiriamos išmokos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) 43 % tinkamų finansuoti viešųjų 
išlaidų kituose regionuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) 85 % mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose;

Or. en
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Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) 60 % pereinamojo laikotarpio 
regionuose;

Or. en

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) 50 % labiau išsivysčiusiuose 
regionuose.

Or. en

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 80 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

a) 85 % šio reglamento 65 straipsnyje 
nurodytiems valdymo įsipareigojimams, 
pagal šio reglamento 67 straipsnį 
skiriamoms išmokoms, šio reglamento 68 
straipsnyje nurodytoms negamybinėms 
investicijoms, paramai Europos inovacijų 
partnerystei pagal šio reglamento 71 
straipsnį ir Reglamento (ES) [BNR] 25 
straipsnyje nurodytai bendruomenės 
inicijuotai vietos plėtrai pagal iniciatyvą 
LEADER;

Or. en
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
86 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bent 5 % BŽŪP strateginiam planui 
skirto bendro EŽŪFKP įnašo, nurodyto IX 
priede, rezervuojama Reglamento (ES) 
[BNR] 25 straipsnyje nurodytai 
bendruomenės inicijuotai vietos plėtrai 
pagal iniciatyvą LEADER.

1. Bent 10 % BŽŪP strateginiam 
planui skirto bendro EŽŪFKP įnašo, 
nurodyto IX priede, rezervuojama 
Reglamento (ES) [BNR] 25 straipsnyje 
nurodytai bendruomenės inicijuotai vietos 
plėtrai pagal iniciatyvą LEADER.

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ne daugiau kaip 15 % valstybės 
narės 2022–2027 finansinių metų 
EŽŪFKP asignavimo perkelti į IV priede 
nurodytą 2021–2026 kalendorinių metų 
tiesioginėms išmokoms skirtą valstybės 
narės asignavimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei BŽŪP strateginio plano elementai 
nustatomi regiono lygmeniu, valstybė narė 
užtikrina jų darną ir derėjimą su BŽŪP 
strateginio plano elementais, kurie 

Komisija skatina valstybes nares nustatyti
BŽŪP strateginio plano elementus regiono 
lygmeniu. Todėl Sąjungos lygmeniu 
nustatant regionus ir vietoves remiamasi 
bendra Europos Parlamento ir Tarybos 
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nustatyti nacionaliniu lygmeniu. reglamentu (EB) Nr. 1059/2003, iš dalies 
pakeistu Komisijos reglamentu (ES) Nr. 
2016/20661a, nustatyta regionų 
klasifikavimo sistema. Siekiant užtikrinti 
tinkamą paramą, visų pirma sprendžiant 
mažiau išsivysčiusių regionų problemas, 
naudojama naujausia klasifikacija ir 
duomenys. Valstybės narės taip pat 
užtikrina regioninių BŽŪP strateginio 
plano elementų darną ir derėjimą su
nacionaliniu lygmeniu nustatytais BŽŪP 
strateginio plano elementais.

Or. en

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) atitinkamos įstaigos, 
atstovaujančios pilietinei visuomenei, 
aplinkos apsaugos srities partneriai ir 
subjektai, atsakingi už socialinės 
įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų
teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
skatinimą.

Or. en

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vietos veiklos grupės arba kitos 
subregioninės plėtros agentūros, galinčios 
skirti lėšų taikant iniciatyvos LEADER 
intervencines priemones.

Or. en
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Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės įtraukia tuos partnerius į 
BŽŪP strateginių planų rengimą.

db) Valstybės narės lygiomis teisėmis
įtraukia tuos partnerius į BŽŪP strateginių 
planų rengimą ir įgyvendinimą.

Or. en

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Partnerystė organizuojama ir 
įgyvendinama laikantis Komisijos 
deleguotojo reglamento (ES) 
Nr. 240/2014.

Or. en

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija nustato kontaktinį 
punktą ryšiams su partneriais, siekdama 
užtikrinti, kad pastarieji turėtų tiesioginę 
prieigą prie Komisijos.

Or. en
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Valstybės narės užtikrina patikimą 
finansų valdymą ir veiksmingą bei 
efektyvų ES išteklių naudojimą. Jos 
stengiasi vengti pažeidimų ir 
neveiksmingo ES išteklių naudojimo.

Valstybės narės ir Komisija 
bendradarbiauja siekdamos apsaugoti 
Sąjungos finansinius interesus. Jos taiko 
klastojimo, korupcijos ir bet kokios kitos 
neteisėtos veiklos prevencijos priemones.

Or. en

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) kaimo plėtros programos 
įgyvendinimo struktūros aprašymas, 
įskaitant išsamių sprendimų priėmimo 
galių perdavimą vietos veiklos grupėms 
arba kitoms subregioninėms plėtros 
agentūroms, kurios yra įgaliotos skirti 
lėšų taikant iniciatyvos LEADER 
intervencines priemones.

Or. en

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
95 straipsnio 2 dalies c punktas



PA\1167566LT.docx 43/44 PE629.641v01-00

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) III priedą „Konsultacijos su 
partneriais“;

c) III priedą „Konsultacijos su 
partneriais“ ir dokumentus su partnerių 
pateiktomis pastabomis ir informacija 
apie tai, ar vadovaujančioji institucija 
atsižvelgė į šias pastabas ir kaip ji tą darė;

Or. en

Pakeitimas 84

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. 
III priedą „Konsultacijos su partneriais“ 
ir dokumentus su partnerių pateiktomis 
pastabomis ir informacija apie tai, ar 
vadovaujančioji institucija atsižvelgė į šias 
pastabas ir kaip ji tą darė;

Or. en

Pakeitimas 85

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarp Stebėsenos komiteto narių yra vietos 
veiklos grupių nacionalinio tinklo arba 
kitų subregioninių plėtros agentūrų, 
kurios skiria lėšų taikant iniciatyvos 
LEADER intervencines priemones, 
atstovai.
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Or. en

Pakeitimas 86

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, 
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.

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

Or. en

Pakeitimas 87

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) remti vietos veiklos grupių ir 
vadovaujančiųjų institucijų bei mokėjimo 
agentūrų darbuotojų, kurie palaiko ryšius 
su vietos veiklos grupėmis, gebėjimų 
stiprinimą ir remti tarpregioninį ir 
tarptautinį vietos veiklos grupių, įskaitant 
ES šalyse kandidatėse, asocijuotosiose ar 
kaimyninėse šalyse esančias grupes, 
bendradarbiavimą.

Or. en
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