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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlymuose dėl būsimos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) nustatytas naujas BŽŪP 
įgyvendinimo po 2020 m. modelis. Europos Komisijos pasiūlytame reformų pakete 
pateikiamas pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos 
(siekiant pakeisti dabartinį horizontalųjį Reglamentą (ES) Nr. 1306/2013).

REGI komitetas paskyrė F. Bogovičių pranešėju, atsakingu už REGI komiteto nuomonę dėl 
šio dokumento. Pranešėjas pritaria siūlomo BŽŪP įgyvendinimo modelio koncepcijai, kuri 
atspindi didesnį subsidiarumą ir lankstumą valstybėms narėms įgyvendinant šią politiką, kad 
BŽŪP būtų artimesnė paramos gavėjams (daugiausiai ūkininkams). 

Be to, pranešėjas palankiai vertina tai, kad išlaikoma dabartinė BŽŪP finansavimo struktūra, 
kuri yra padalyta į du ramsčius – Europos žemės ūkio garantijų fondą (EŽŪGF) ir Europos 
žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP), ir Komisijos siūlomą stabilumą, kiek tai susiję su 
valdymo organų struktūra. 

Vis dėlto pranešėjas nėra tikras, ar taikant naująjį įgyvendinimo modelį bus pasiektas 
supaprastinimas ir sumažinta biurokratija. Tikėtina, kad BŽŪP paramos gavėjams bus 
nustatyti įvairūs supaprastinimo elementai, tačiau nėra aišku, ar supaprastinimas bus 
užtikrintas regioninėms ir nacionalinėms administracijoms, kurios turės įgyvendinti naują 
veiklos rezultatais grindžiamą politiką. F. Bogovič taip pat nerimauja dėl to, kad veiklos 
rezultatų rodiklius bus sunku apibrėžti ir stebėti, o jų strateginis vaidmuo gali būti labiau 
suprantamas kaip kontrolės priemonių, ypač metinių veiklos rezultatų patvirtinimo metu 
(52 straipsnis).

Todėl pranešėjas, be kitų svarbių aspektų, siūlo šiuos Komisijos pasiūlymo pakeitimus:

– kadangi dėl veiklos rezultatų stebėsenos ir, logiška, turimų duomenų patikimumo gali 
gerokai padidėti BŽŪP įgyvendinimo sudėtingumas ir pasikeisti kai kurių valdymo įstaigų 
vaidmuo, pranešėjas mano, jog svarbu, kad Europos Parlamentas atliktų svarbesnį vaidmenį 
diskusijose, susijusiose su tam tikrų nuostatų (t. y. 52 ir 53 straipsnių) įgyvendinimu;

– siekdamas užtikrinti nuoseklumą, pranešėjas mano, kad tam tikri elementai turėtų būti 
įtraukti į pagrindinį teisės aktą, o ne numatyti įgyvendinimo aktuose (39 straipsnis);

– naujas BŽŪP įgyvendinimo modelis gali būti pradėtas taikyti 2023 m., o ne 2021 m., todėl 
reikalingas ilgesnis pereinamasis laikotarpis tarp dabartinių ir būsimų BŽŪP taisyklių 
(104 straipsnis);

– force majeure ir išimtinių aplinkybių atvejams numatytos išimtys turėtų būti taikomos 
taip pat ir paramos gavėjo mirties, paramos gavėjo ilgalaikio profesinio nedarbingumo ir 
kitais valstybių narių savo BŽŪP strateginiuose planuose nustatytais pagrįstais atvejais 
(3 straipsnis);

– kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento 
principų, šis principas turi būti išsaugotas dabartiniuose pasiūlymuose – daugiausia dėl 
administracinės naštos, tenkančios ūkininkams ir kompetentingoms institucijoms bei 
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susijusioms su akreditavimo procedūromis (47 konstatuojamoji dalis, 9 straipsnis, 
10 straipsnis);

Galiausiai, F. Bogovič mano, kad būtina išlaikyti EŽŪFKP ir struktūrinių fondų sinergiją 
kaimo vietovių naudai; turi būti užtikrintas papildomumas ir vengiama bet kokių teisinių 
kliūčių. 

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kaimo plėtra, kaip neatsiejama BŽŪP dalis, turėtų būti įtraukta į tikslus, kuriais sprendžiami 
piliečiams susirūpinimą keliantys klausimai.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jeigu valstybė narė akredituoja 
daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji 
turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo 
įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų 
valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir 
įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir 
užtikrintų, kad Komisijos prašoma 
informacija apie kelių mokėjimo agentūrų 
veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši 
koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis 
veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama 
pašalinti bet kokius nacionaliniu lygmeniu 
nustatytus bendro pobūdžio trūkumus ir 
turėtų nuolat informuoti Komisiją apie bet 
kokius tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

(10) jeigu valstybė narė akredituoja 
daugiau kaip vieną mokėjimo agentūrą, ji 
turėtų paskirti vieną viešąją koordinavimo 
įstaigą, kuri užtikrintų nuoseklų fondų lėšų 
valdymą, palaikytų ryšius tarp Komisijos ir 
įvairių akredituotų mokėjimo agentūrų ir 
užtikrintų, kad Komisijos prašoma 
informacija apie kelių mokėjimo agentūrų 
veiksmus būtų pateikiama nedelsiant. Ši 
koordinavimo įstaiga taip pat turėtų imtis 
veiksmų ir koordinuoti veiksmus siekdama 
pašalinti bet kokius nacionaliniu ar 
regionų lygmeniu nustatytus bendro 
pobūdžio trūkumus ir turėtų nuolat 
informuoti Komisiją apie bet kokius 
tolesnius veiksmus, kurių imamasi;

Or. en

Pagrindimas

Mokėjimo agentūros gali veikti ir regionų lygmeniu, todėl į tai taip pat reikėtų atsižvelgti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) siekiant suteikti Komisijai 
priemonių visų pirma tam, kad būtų galima 
valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti 
žemės ūkio išlaidų stebėseną ir stebėti 
vidutinės trukmės bei ilgalaikius žemės 
ūkio išteklius, turėtų būti numatyta naudoti 
agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei 
tobulinti palydovinius duomenis;

(21) siekiant suteikti Komisijai 
priemonių visų pirma tam, kad būtų galima 
valdyti žemės ūkio rinkas, palengvinti 
žemės ūkio išlaidų stebėseną, įvertinti 
padėtį ir laiku teikti pagalbą gaivalinių 
nelaimių atveju bei stebėti vidutinės 
trukmės bei ilgalaikius žemės ūkio 
išteklius, turėtų būti numatyta naudoti 
agrometeorologinę sistemą ir įsigyti bei 
tobulinti palydovinius duomenis;
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Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
vasario 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

(28) valstybės narės turėtų iki N+1 metų 
balandžio 15 d. nusiųsti Komisijai metines 
finansines ataskaitas ir BŽŪP strateginio 
plano įgyvendinimo rezultatų metinę 
ataskaitą. Jeigu šie dokumentai nebūtų 
nusiųsti, todėl Komisija negalėtų patvirtinti 
atitinkamos mokėjimo agentūros sąskaitų 
arba patikrinti išlaidų tinkamumo 
finansuoti pagal gautus produktus, apie 
kuriuos pranešta, Komisija turėtų būti 
įgaliota sustabdyti mėnesinių išmokų 
mokėjimą ir pertraukti kas ketvirtį mokamų 
kompensacijų mokėjimą iki tol, kol bus 
gauti trūkstami dokumentai;

Or. en

Pagrindimas

Per keturių mėnesių laikotarpį parengti, patvirtinti ir Stebėsenos komitetui patikrinti veiklos 
rezultatų ataskaitą gali būti sudėtingas uždavinys. Šis laikotarpis bus trumpesnis nei 
dabartinis ataskaitų teikimo pagal II ramstį laikotarpis, todėl N+1 m. balandžio 15 d. siūloma 
kaip metinių ataskaitų ir metinių veiklos rezultatų, susijusių su BŽŪP strateginių planų 
įgyvendinimu, siuntimo data.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) reikėtų išlaikyti esamus 
pagrindinius integruotos sistemos 
elementus ir visų pirma nuostatas dėl 
žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, geoerdvinė ir dėl 

(47) reikėtų išlaikyti esamus 
pagrindinius integruotos sistemos 
elementus ir visų pirma nuostatas dėl 
žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, geoerdvinės ir dėl 
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gyvūnų taikoma paraiškų teikimo sistema, 
teisių į išmokas identifikavimo ir 
registravimo sistemos, paramos gavėjų 
tapatybės registravimo sistemos, taip pat 
kontrolės ir nuobaudų sistemos. Valstybės 
narės turėtų toliau naudotis duomenimis 
arba informaciniais produktais, teikiamais 
pagal programą „Copernicus“, kartu su 
tokiomis kaip GALILEO ir EGNOS 
informacinėmis technologijomis, siekiant 
užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų 
prieinami išsamūs ir palyginami duomenys, 
reikalingi stebėsenai pagal žemės ūkio, 
aplinkos ir klimato politiką ir siekiant 
didinti naudojimąsi išsamiais, nemokamais 
ir atvirais duomenimis ir informacija, 
gaunama iš „Copernicus“ palydovų 
„Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“
paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą 
turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistema;

gyvūnų taikomos paraiškų teikimo 
sistemos, teisių į išmokas identifikavimo ir 
registravimo sistemos, paramos gavėjų 
tapatybės registravimo sistemos, taip pat 
kontrolės ir nuobaudų sistemos, taikant jas 
tinkamu lygmeniu ir deramai atsižvelgiant 
į proporcingumo principą bei būtinybę 
nesukurti nereikalingos administracinės 
naštos ūkininkams ir administracinėms 
įstaigoms. Valstybės narės turėtų toliau 
naudotis duomenimis arba informaciniais 
produktais, teikiamais pagal programą 
„Copernicus“, kartu su tokiomis kaip 
GALILEO ir EGNOS informacinėmis 
technologijomis, siekiant užtikrinti, kad 
visoje Sąjungoje būtų prieinami išsamūs ir 
palyginami duomenys, reikalingi 
stebėsenai pagal žemės ūkio, aplinkos ir 
klimato politiką ir siekiant didinti 
naudojimąsi išsamiais, nemokamais ir 
atvirais duomenimis ir informacija, 
gaunama iš „Copernicus“ palydovų 
„Sentinel“ ir teikiant „Copernicus“ 
paslaugas. Šiuo tikslu į integruotą sistemą 
turėtų būti įtraukta ir žemės ūkio plotų 
stebėjimo sistema;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, 
jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento. Šiuo atveju 
tai susiję su ūkininkams ir administracinėms įstaigoms tenkančia administracine našta.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos ir šiame reglamente bei 
Reglamente (ES) …/… [Reglamente dėl 
BŽŪP strateginių planų] nustatyti 

b) valdymo sistemos – šio reglamento 
II antraštinės dalies II skyriuje nurodytos 
valdymo įstaigos, išskyrus 9 straipsnyje 
apibrėžtas kompetentingas institucijas, ir 
šiame reglamente bei Reglamente (ES) 
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pagrindiniai Sąjungos reikalavimai, 
įskaitant pranešimų sistemą, kurią taikant 
rengiama Reglamento (ES) …/… 
[Reglamento dėl BŽŪP strateginių planų] 
121 straipsnyje nurodyta metinė rezultatų 
ataskaita;

…/… [Reglamente dėl BŽŪP strateginių 
planų] nustatyti pagrindiniai Sąjungos 
reikalavimai, įskaitant pranešimų sistemą, 
kurią taikant rengiama Reglamento (ES) 
…/… [Reglamento dėl BŽŪP strateginių 
planų] 121 straipsnyje nurodyta metinė 
rezultatų ataskaita;

Or. en

Pagrindimas

Termino „valdymo sistema“, apimančio platesnę sritį nei „valdymo ir kontrolės sistema“, 
įvedimas Horizontaliojo reglamento lygmeniu viršija pagrindinius Sąjungos reikalavimus. 
Valdymo sąvoka apima ne tik valdymo veiklą, bet ir, pavyzdžiui, kompetentingos institucijos 
valdymo organus.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) paramos gavėjo mirtis;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė 3 straipsnio formuluotė neapima tokių force majeure aplinkybių, kaip paramos 
gavėjo mirtis arba jo ilgalaikis profesinis nedarbingumas, kurie Reglamente (EB) Nr. 
1306/2013 šiuo metu pripažįstami kaip force majeure. Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
savo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriuos tvirtina Komisija, išplėsti situacijų, kurios bus 
pripažįstamos force majeure, sąrašą.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) ilgalaikis paramos gavėjo 
profesinis nedarbingumas;
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Or. en

Pagrindimas

Dabartinė 3 straipsnio formuluotė neapima tokių force majeure aplinkybių, kaip paramos 
gavėjo mirtis arba jo ilgalaikis profesinis nedarbingumas, kurie Reglamente (EB) Nr. 
1306/2013 šiuo metu pripažįstami kaip force majeure. Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
savo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriuos tvirtina Komisija, išplėsti situacijų, kurios bus 
pripažįstamos force majeure, sąrašą.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) kiti valstybių narių savo BŽŪP 
strateginiuose planuose apibrėžti pagrįsti 
atvejai.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė 3 straipsnio formuluotė neapima tokių force majeure aplinkybių, kaip paramos 
gavėjo mirtis arba jo ilgalaikis profesinis nedarbingumas, kurie Reglamente (EB) Nr. 
1306/2013 šiuo metu pripažįstami kaip force majeure. Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
savo BŽŪP strateginiuose planuose, kuriuos tvirtina Komisija, išplėsti situacijų, kurios bus 
pripažįstamos force majeure, sąrašą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. 
Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos 
finansinis įnašas remiant BŽŪP 
strateginiame plane numatytą su kaimo 
plėtra susijusią intervenciją, nurodytą 
Reglamento (ES) [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 4 

EŽŪFKP pagal pasidalijamojo valdymo 
principą valdo valstybės narės ir Sąjunga. 
Jo lėšomis finansuojamas Sąjungos 
finansinis įnašas remiant BŽŪP 
strateginiame plane numatytą su kaimo 
plėtra susijusią intervenciją, nurodytą 
Reglamento (ES) [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] III antraštinės dalies 
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skyriuje. 4 skyriuje, ir veiksmus, nurodytus 
Reglamento (ES) [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 112 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

EŽŪFKP turi finansuoti ir veiksmus, susijusius su valstybių narių iniciatyva teikiama 
technine pagalba.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) Komisija kas dvejus metus 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
šio straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu numatyta, kad ataskaitos teikiamos tik dėl šio straipsnio e punkto (kaip nurodyta 
44 straipsnyje).

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mokėjimo agentūros – valstybių narių 
departamentai arba įstaigos, atsakingi už 5 
straipsnio 2 dalyje ir 6 straipsnyje nurodytų 
išlaidų valdymą ir kontrolę.

Mokėjimo agentūros – valstybių narių ar 
regionų departamentai arba įstaigos, 
atsakingi už 5 straipsnio 2 dalyje ir 
6 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir 
kontrolę.

Or. en
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Pagrindimas

Mokėjimo agentūros gali veikti ir regionų lygmeniu, todėl į tai taip pat reikėtų atsižvelgti.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės mokėjimo agentūromis 
akredituoja departamentus arba įstaigas, 
kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus 
kontrolės sistemą, kuria pakankamai 
garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir 
tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo 
tikslu mokėjimo agentūros įvykdo 
būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo 
bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas 
Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies a 
punktą.

Valstybės narės mokėjimo agentūromis 
akredituoja departamentus arba įstaigas, 
kurie turi administracinę struktūrą ir vidaus 
kontrolės sistemą, kuria pakankamai 
garantuojama, kad mokėjimai būtų teisėti ir 
tvarkingi bei tinkamai apskaitomi. Šiuo 
tikslu mokėjimo agentūros įvykdo 
būtiniausias akreditavimo sąlygas vidaus 
aplinkos, kontrolės veiklos, informavimo 
bei ryšių ir stebėsenos atžvilgiu, nustatytas 
Komisijos pagal 10 straipsnio 1 dalies 
a punktą. Iki 2023 m. pabaigos Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl mokėjimo agentūrų sistemos 
veikimo Sąjungoje, prie kurios prireikus 
pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujo Finansinio reglamento] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 63 
straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą 
mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, vasario 15 d. parengia ir Komisijai 

Taikant Reglamento (ES, Euratomas) 
2018/... [naujo Finansinio reglamento] 
(toliau – Finansinis reglamentas) 
63 straipsnio 5 ir 6 dalis, už akredituotą 
mokėjimo agentūrą atsakingas asmuo iki 
metų, einančių po atitinkamų finansinių 
metų, balandžio 15 d. parengia ir 
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pateikia: Komisijai pateikia:

Or. en

Pagrindimas

Per keturių mėnesių laikotarpį parengti, patvirtinti ir Stebėsenos komitetui patikrinti veiklos 
rezultatų ataskaitą gali būti sudėtingas uždavinys. Todėl N+1 m. balandžio 15 d. siūloma kaip 
metinių ataskaitų, metinių veiklos rezultatų ir valdymo pareiškimo siuntimo data.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(vasario 15 d.) atitinkamos valstybės narės 
prašymu Komisija gali išimties tvarka 
pratęsti iki kovo 1 d., kaip numatyta 
Finansinio reglamento 63 straipsnio 7
dalies antroje pastraipoje.

Pirmoje pastraipoje nurodytą terminą 
(balandžio 15 d.) atitinkamos valstybės 
narės prašymu Komisija gali išimties 
tvarka pratęsti iki gegužės 1 d., kaip 
numatyta Finansinio reglamento 
63 straipsnio 7 dalies antroje pastraipoje.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitus datą pirmoje pastraipoje, šią datą taip pat reikia pakeisti.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) šiame skyriuje kompetentingai 
institucijai priskirtų užduočių vykdymą.

d) šiame straipsnyje kompetentingai 
institucijai priskirtų užduočių vykdymą, 
atsižvelgiant į proporcingumo principą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, 
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jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kompetentinga institucija,
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 
1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus, oficialiu aktu priima sprendimą 
dėl mokėjimo agentūros ir koordinavimo 
įstaigos akreditacijos suteikimo arba, 
atlikusi peržiūrą, dėl akreditacijos 
panaikinimo. Kompetentinga institucija 
nedelsdama Komisijai praneša apie 
suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

2. Kompetentinga institucija, 
išnagrinėjusi Komisijos pagal 10 straipsnio 
1 dalies a punktą priimsimus akreditavimo 
kriterijus ir atsižvelgdama į 
proporcingumo principą, oficialiu aktu 
priima sprendimą dėl mokėjimo agentūros 
ir koordinavimo įstaigos akreditacijos 
suteikimo arba, atlikusi peržiūrą, dėl 
akreditacijos panaikinimo. Kompetentinga 
institucija nedelsdama Komisijai praneša 
apie suteiktą ar panaikintą akreditaciją.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, 
jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) akreditacijos mokėjimo agentūroms 
ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, 
atšaukimo ir peržiūros procedūrų, taip pat 
mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros 
procedūrų;

a) akreditacijos mokėjimo agentūroms 
ir koordinavimo įstaigoms suteikimo, 
atšaukimo ir peržiūros procedūrų, taip pat 
mokėjimo agentūrų akreditacijos priežiūros 
procedūrų, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą;

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi proporcingumo principas yra vienas iš pagrindinių Finansinio reglamento principų, 
jis turi išsaugoti šį vaidmenį taip pat ir pasiūlyme dėl Horizontaliojo reglamento.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) 
.../... [BNR] 51 straipsnio 52 dalį , išlaidų 
deklaracija apima visas išmokėtas sumas 
arba, garantijų atveju, sumas, 
vadovaujančiosios institucijos atidėtas, 
kaip susitarta garantijų sutartyse, 
galutiniams gavėjams, nurodytiems 
[Reglamento (ES).../... dėl BŽŪP 
strateginių planų 74 straipsnio 5 dalies 
(finansinių priemonių) a, b ir c punktuose.

3. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES) 
.../... [BNR] 53 straipsnio 1 dalį, išlaidų 
deklaracija apima visas išmokėtas sumas 
arba, garantijų atveju, sumas, 
vadovaujančiosios institucijos atidėtas, 
kaip susitarta garantijų sutartyse, 
galutiniams gavėjams, nurodytiems 
[Reglamento (ES).../... dėl BŽŪP 
strateginių planų 74 straipsnio 5 dalies 
(finansinių priemonių) a, b ir c punktuose.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta nuoroda į BNR 53 straipsnio 1 dalį dėl vadovaujančiosios institucijos 
valdomų finansinių priemonių.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES).../... 
[BNR] 52 straipsnį, išlaidų deklaracijos, 
įskaitant išlaidų deklaracijas, apimančias 
išlaidas finansinėms priemonėms 
įgyvendinti, pateikiamos laikantis šių 
sąlygų:

4. Jeigu finansinės priemonės 
įgyvendinamos pagal Reglamento (ES).../... 
[BNR] 53 straipsnio 2 dalį, išlaidų 
deklaracijos, įskaitant išlaidų deklaracijas, 
apimančias išlaidas finansinėms 
priemonėms įgyvendinti, pateikiamos 
laikantis šių sąlygų:
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta nuoroda į BNR 53 straipsnio 2 dalį dėl vadovaujančiosios institucijos 
valdomų finansinių priemonių.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, o 
valstybė narė negali nurodyti tinkamai 
pagrįstų priežasčių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Jei per 52 straipsnyje nurodytą metinį 
veiklos rezultatų patvirtinimą Komisija 
nustato, kad deklaruotų išlaidų ir sumos, 
atitinkančios atitinkamą praneštą produktą, 
skirtumas sudaro daugiau nei 50 %, kai tai 
susiję su intervencijomis, kurioms 
netaikomas [Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 68 straipsnis, o valstybė 
narė negali nurodyti tinkamai pagrįstų 
priežasčių, Komisija gali priimti 
įgyvendinimo aktus, kuriais sustabdomas 
19 straipsnio 3 dalyje nurodytų mėnesinių 
išmokų arba 30 straipsnyje nurodytų 
tarpinių išmokų mokėjimas.

Or. en

Pagrindimas

Žinoma, 50 % skirtumas yra rimta problema, kurią reikia spręsti. Tačiau, atsižvelgiant į 
didelių metinių svyravimų tikimybę, reikėtų specialių nuostatų dėl investicijų.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 

Išbraukta.
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taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės dėl mokėjimų sustabdymo lygio turėtų būti nustatytos šiame reglamente. Todėl šią 
pastraipą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustatomos išsamesnės taisyklės 
dėl veiksmų planų elementų ir tų planų 
sudarymo tvarkos. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis 101 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Nustatomos šios taisyklės dėl veiksmų 
planų elementų ir tų planų sudarymo 
tvarkos [turi patikslinti Komisija].

Or. en

Pagrindimas

Taisyklės dėl veiksmų planų turėtų būti įtrauktos į pagrindinį aktą, o ne nustatomos 
įgyvendinimo aktais.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 30 
straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 

Jei valstybės narės nepateikia arba 
neįgyvendina 1 dalyje nurodyto veiksmų 
plano arba jei to veiksmų plano 
akivaizdžiai nepakanka padėčiai ištaisyti, 
Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, 
kuriais sustabdomas 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mėnesinių išmokų arba 
30 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų 
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mokėjimas. mokėjimas. Veiksmų planų 
pakankamumo kriterijai yra šie: [turi 
patikslinti Komisija].

Or. en

Pagrindimas

Veiksmų planų pakankamumo kriterijai turėtų būti įtraukti į pagrindinį aktą.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
taisyklėmis dėl išmokų mokėjimo 
sustabdymo lygio bei trukmės ir tų sumų 
kompensavimo arba sumažinimo, 
atsižvelgiant į daugiametę veiklos 
rezultatų stebėseną, sąlygą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išmokų mokėjimo sustabdymo lygio ir trukmės kriterijai turėtų būti įtraukti į pagrindinį aktą. 
Todėl šią pastraipą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
valstybės narės patirtoms atitinkamoms 
išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti 
trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris 
nustatomas pirmoje pastraipoje 

Toks sustabdymas, laikantis 
proporcingumo principo, taikomas 
valstybės narės patirtoms atitinkamoms 
išlaidoms, su kuriomis susiję nustatyti 
dideli trūkumai, tam tikrą laikotarpį, kuris 
neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo 
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nurodytais įgyvendinimo aktais ir kuris 
neviršija dvylikos mėnesių. Jei sustabdymo 
sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali 
priimti įgyvenimo aktus, kuriais tas 
laikotarpis pratęsiamas papildomais 
laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 
12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas 
buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 
53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo 
aktus.

sąlygos tenkinamos ir toliau, Komisija gali 
priimti įgyvenimo aktus, kuriais tas 
laikotarpis pratęsiamas papildomais 
laikotarpiais, kurių bendra trukmė neviršija 
12 mėnesių. Į sumas, kurių mokėjimas 
buvo sustabdytas, atsižvelgiama priimant 
53 straipsnyje nurodytus įgyvendinimo 
aktus.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „dideli“ turėtų būti pakartotas, kad būtų aišku, jog toks sustabdymas gali būti taikomas 
tik tuo atveju, jei esama didelių trūkumų. Komisija taip pat neturi įgaliojimų nustatyti 
sustabdymo laikotarpį, kaip nurodyta 1 dalyje. 1 dalyje numatyti įgaliojimai apsiriboja 
veiksmų plano rengimo elementais ir tvarka. Todėl nuoroda į 1 dalį turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija kas dvejus metus Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą.

5. Komisija kas dvejus metus Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia šio 
straipsnio įgyvendinimo ataskaitą, kaip 
numatyta pagal 7 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas 
sąlygomis, kuriomis kompensuojamos 

Komisijai pagal 100 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 
kuriais šis reglamentas papildomas išlaidų 
deklaracijų nuostatoms taikomomis 
sąlygomis, kuriomis kompensuojamos 
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fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos. fondų tam tikro tipo išlaidos ir pajamos.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas įgaliojimas yra per platus. Jis turėtų būti apribotas, pavyzdžiui, išlaidų 
deklaracijoms taikomomis sąlygomis, kitaip suteikus įgaliojimą patvirtintame BŽŪP 
strateginiame plane būtų galima išvengti bet kokių pagalbos priemonių išlaidų.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio straipsnio 
įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi naujasis BŽŪP įgyvendinimo modelis pagrįstas veiklos rezultatais, dėl kurių gali 
prireikti atlikti finansines pataisas, EP ir Taryba turėtų būti reguliariai informuojami apie 
tam tikrų nuostatų įgyvendinimą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai šio straipsnio 
įgyvendinimo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi naujasis BŽŪP įgyvendinimo modelis pagrįstas veiklos rezultatais, dėl kurių gali 
prireikti atlikti finansines pataisas, EP ir Taryba turėtų būti reguliariai informuojami apie 
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tam tikrų nuostatų įgyvendinimą.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą patikrų mastą.

Valstybė narė užtikrina veiksmingam 
rizikos valdymui reikalingą ir finansiniu 
bei administraciniu aspektais proporcingą 
patikrų mastą.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
pagal Reglamento (ES) .../... [BNR 
reglamento] 44 straipsnio 3–5 dalis ir šio 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalis kasmet ex post 
būtų skelbiami fondų lėšų gavėjai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EŽŪFKP ir EŽŪGF paramos 
gavėjams prireikus taikomos Reglamento 
(ES) .../... [BNR reglamento] 44 straipsnio 
3–5 dalys; tačiau EŽŪGF netaikomos to 
reglamento 44 straipsnio 3 dalies h ir i 
punktuose nurodytos nacionalinį įnašą ir 

Išbraukta.
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bendro finansavimo normą atitinkančios 
sumos.

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame straipsnyje: Išbraukta.

– veiksmas – priemonė arba 
intervencinė priemonė;

– vieta – savivaldybė, kurioje 
paramos gavėjas gyvena arba kurioje yra 
registruotas, ir, jei įmanoma, pašto kodas 
arba savivaldybę rodanti jo dalis.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
96 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. To reglamento 44 straipsnio 3–5 
dalyse nurodyta informacija pateikiama 
vienoje kiekvienos valstybės narės 
interneto svetainėje. Ji išlieka prieinama 
dvejus metus nuo pirminio paskelbimo 
dienos.

Išbraukta.

Kai paramos gavėjo per vienus metus 
gautos paramos suma yra ne didesnė nei 
1 250 EUR, valstybės narės neskelbia 
Reglamento (ES) .../... [BNR reglamento] 
44 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose 
nurodytos informacijos.

Or. en
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Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
96 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

96a straipsnis

Paramos gavėjų sąrašo paskelbimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad
kasmet ex post būtų skelbiami fondų lėšų 
gavėjai. Skelbiant pateikiama ši 
informacija:

a) pagalbos gavėjo vardas ir pavardė 
arba pavadinimas, nurodant:

i) vardą ir pavardę, jei paramos 
gavėjas yra fizinis asmuo;

ii) visą įregistruotą juridinį 
pavadinimą, jei paramos gavėjas yra 
juridinis asmuo, pagal atitinkamos 
valstybės narės teisės aktus turintis 
savarankišką teisinį subjektiškumą;

iii) įregistruotą arba kitaip oficialiai 
pripažintą visą asociacijos pavadinimą, jei 
paramos gavėjas yra asociacija, neturinti 
savarankiško teisinio subjektiškumo;

b) savivaldybė, kuriai paramos 
gavėjas priklauso arba kurioje yra 
registruotas, ir, jei yra, pašto kodas arba 
ta jo dalis, kuri nurodo savivaldybę;

c) pagal kiekvieną fondų 
finansuojamą priemonę išmokos sumos, 
kiekvieno gavėjo gautos atitinkamais 
finansiniais metais;

d) vieno iš fondų finansuojamų 
priemonių, pagal kurias skiriamos 
c punkte minimos išmokos, pobūdis ir 
aprašas.

Pirmoje pastraipoje nurodoma 
informacija pateikiama vienoje kiekvienos 
valstybės narės interneto svetainėje. Ji 
išlieka prieinama dvejus metus nuo 
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pirminio paskelbimo dienos.

2. Skelbtinos mokėjimų, vykdomų 
pagal EŽŪFKP finansuojamas 
priemones, kaip nurodyta 1 dalies pirmos 
pastraipos c punkte, sumos atitinka visą 
viešąjį finansavimą, įskaitant Sąjungos ir 
nacionalinį įnašą.

3. Kai paramos gavėjo per vienus 
metus gautos paramos suma yra ne 
didesnė nei 1 250 EUR, valstybės narės 
neskelbia paramos gavėjo vardo ir 
pavardės ar pavadinimo, kaip numatyta 
pirmos pastraipos a punkte.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelę administracinę naštą, kuri atsirastų dėl siūlomos sistemos, būtų geriau 
išlaikyti dabartinę EŽŪGF ir EŽŪFKP paramos gavėjų skelbimo sistemą (metinis skelbimas, 
mokėjimo agentūrų prievolė skelbti duomenis, pateikti duomenų sąrašą, bendra EŽŪFKP ir 
EŽŪGF interneto svetainę), remiantis tik Horizontaliuoju reglamentu.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
104 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d. Jis taikomas nuo 2023 m. sausio 1 d.

Or. en

Pagrindimas

2021 m. paraiškų pateikimo terminas bus sunkiai pasiekiamas, atsižvelgiant į tai, kad 
įgyvendinimo taisyklės turi būti priimtos laiku, turi būti skirtos reikiamos lėšos ir numatyta 
pakankamai laiko naujoms IT sistemoms sukurti (norint vykdyti stebėjimo veiklą, registruoti 
pažangą siekiant tikslų pagal rodiklius ir kt.).
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