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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kadangi vis dar deramasi dėl teisės aktų sistemos, kuria bus reglamentuojama bendra žemės 
ūkio politika po 2020 m., siekiant užtikrinti sklandų perėjimą, būtina priimti pereinamojo 
laikotarpio priemones, kurios sudarytų sąlygas pratęsti galiojančių reglamentų taikymą iki tol, 
kol bus įgyvendinta naujoji sistema. 

Galiojantys reglamentai turi būti iš dalies pakeisti, ypač siekiant įtraukti taikytinas sumas ir 
(arba) viršutines ribas, kurios turi būti nustatytos naujoje 2021–2027 m. daugiametėje 
finansinėje programoje (DFP).

Pirmuoju pateiktu pakeitimu siekiama pratęsti valstybių narių pranešimo laikotarpį nuo 10 
iki 30 dienų.

Antruoju pakeitimu suteikiama galimybė panaudoti 2022–2027 m. Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) asignavimus priemonėms, dėl kurių jau prisiimti 
įsipareigojimai, susiję su mokėjimais po 2021 m. gruodžio 31 d. tuo atveju, jei lėšos būtų 
visiškai panaudotos (kaip numatyta Reglamento 1310/2013 3 straipsnyje). Kadangi vien tik 
EŽŪFKP 2021 m. metinio biudžeto nepakaks norint finansuoti 2014–2021 m. programavimo 
laikotarpio įsipareigojimus (šio laikotarpio EŽŪFKP asignavimai yra visiškai panaudoti), 
Komisijai turėtų būti suteikta galimybė atidėti 2022–2027 m. programavimo laikotarpio 
asignavimus naujiems įsipareigojimams, kad būtų užtikrintas 2014–2021 m. įsipareigojimų 
tęstinumas.

Laikantis Europos Parlamento pozicijos dėl DFP, 3–6 pakeitimais siekiama straipsnyje dėl 
krizių rezervo nurodyti, kad pradinė rezervo suma turėtų papildyti BŽŪP biudžetą ir turėtų 
būti įrašyta į rezervą programavimo laikotarpio pradžioje. Be to, siekiant neprarasti šių lėšų, 
reikia numatyti rezervo veikimo reformą, kad būtų galima iš 2021 m. į tolesnius metus 
perkelti įsipareigojimams nepriskirtas lėšas.

7 pakeitimu sustiprinami valstybių narių įsipareigojimai dėl vidinės konvergencijos.

Galiausiai, 8–15 pakeitimais nuomonės referentas, laikydamasis EP pozicijos dėl DFP, vėl 
įrašė žemės ūkiui skirtus išteklius.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje nustatyta galimybe, 
apie savo sprendimą praneša Komisijai per 
10 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo. 
Jeigu valstybės narės pateikė regioninių 
programų rinkinį pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 6 straipsnį, į tą pranešimą 
taip pat įtraukiama informacija apie tai, 
kurios regioninės programos bus 
pratęsiamos, ir informacija apie 
atitinkamas iš biudžeto skiriamas lėšas 
pagal 2021 m. metinį paskirstymą, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I 
priede.

Valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje nustatyta galimybe, 
apie savo sprendimą praneša Komisijai per 
30 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo. 
Jeigu valstybės narės pateikė regioninių 
programų rinkinį pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1305/2013 6 straipsnį, į tą pranešimą 
taip pat įtraukiama informacija apie tai, 
kurios regioninės programos bus 
pratęsiamos, ir informacija apie 
atitinkamas iš biudžeto skiriamas lėšas 
pagal 2021 m. metinį paskirstymą, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I 
priede.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Su teisiniais įsipareigojimais 
paramos gavėjams susijusios išlaidos, 
patirtos įgyvendinant Reglamente (ES) 
Nr. 1305/2013 nurodytas priemones, 
atitinka finansavimo EŽŪFKP įnašo 
lėšomis 2022–2027 m. laikotarpiu 
reikalavimus šiais atvejais:
a) mokėjimų, atliekamų nuo 2022 m. 
sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. arba 
2024 m. gruodžio 31 d. valstybėse narėse, 
kurios nusprendė pratęsti 2014–2020 m. 
laikotarpį pagal šio reglamento 1 
straipsnio 1 dalį, jei atitinkamos 
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programos atitinkamai priemonei, 
patvirtintai pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 1305/2013 ir, jei taikoma, šio 
reglamento 1 straipsnio 1 dalį, skirtas 
finansinis asignavimas jau išnaudotas;
b) mokėjimų, atliekamų po 2023 m. 
gruodžio 31 d. arba 2024 m. gruodžio 
31 d. valstybėse narėse, kurios nusprendė 
pratęsti 2014–2020 m. laikotarpį pagal šio 
reglamento 1 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
25 straipsnio 1 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(-1) 25 straipsnio pirma pastraipa 
pakeičiama taip:

Žemės ūkio sektoriaus krizių rezervas, 
skirtas suteikti papildomos paramos 
žemės ūkio sektoriui didelių krizių, kurios 
daro poveikį žemės ūkio gamybai ar 
paskirstymui, atveju (toliau – žemės ūkio 
sektoriaus krizių rezervas), sudaromas 
kiekvienų metų pradžioje taikant 
tiesioginių išmokų sumažinimą su 26 
straipsnyje nurodytu finansinės drausmės 
mechanizmu.

„Kiekvienų metų pradžioje EŽŪGF 
sukuriamas rezervas, iš kurio teikiama 
papildoma parama žemės ūkio sektoriui, 
siekiant valdyti ar stabilizuoti rinką ir 
greitai reaguoti ištikus krizėms, 
darančioms poveikį žemės ūkio produktų 
gamybai ar paskirstymui (toliau – žemės 
ūkio sektoriaus krizių rezervas).“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?qid=1580748559894&uri=CELEX%3A02013R1306-20180101).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
25 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021 m. rezervo suma yra 400 mln. EUR 
(2011 m. kainomis), ji įtraukiama į 
daugiametės finansinės programos 3 
išlaidų kategoriją, kaip nustatyta Tarybos 
reglamento (ES) [xxxx/xxxx]* [DFP] 
priede.

2021 m. rezervo suma yra 400 mln. EUR 
(2011 m. kainomis), ji papildo EŽŪGF ir 
EŽŪFKP biudžetus ir įtraukiama į 
daugiametės finansinės programos 3 
išlaidų kategoriją, kaip nustatyta Tarybos 
reglamento (ES) [xxxx/xxxx]* [DFP] 
priede.

___________________ _________________
* Tarybos reglamentas (ES) [...], [kuriuo 
nustatoma 2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa (OL ...)“;

* Tarybos reglamentas (ES) [...], [kuriuo 
nustatoma 2021–2027 m. daugiametė 
finansinė programa (OL ...)“;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
25 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 25 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„Tolesnių metų pradžioje rezervo suma 
yra bent jau lygi pradinei 2021 m. skirtai 
sumai ir yra koreguojama vykdant metinę 
biudžeto sudarymo procedūrą arba tais 
metais, kai tinkama, atsižvelgiant į rinkos 
krizės pokyčius ar perspektyvas 
einamaisiais ar kitais metais ir į turimas 
EŽŪGF skirtas pajamas arba turimas 
maržas pagal EŽŪGF tarpinę viršutinę 
ribą. Jeigu šių turimų asignavimų 
nepakanka, rezervui papildyti iki pirmoje 
pastraipoje nurodytos pradinės sumos gali 
būti naudojamas finansinės drausmės 
mechanizmas.“

Or. en



PA\1197682LT.docx 7/10 PE646.963v01-00

LT

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013
25 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 25 straipsnis papildomas šia 
dalimi:
„Nukrypstant nuo Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 
2018/1046* 12 straipsnio 2 dalies d 
punkto, įsipareigojimams nepriskirti 
rezervo asignavimai perkeliami neribotam 
laikui siekiant kitais finansiniais metais 
finansuoti rezervą.
___________________
* 2018 m. liepos 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, 
Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos 
bendrajam biudžetui taikomų finansinių 
taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami 
reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 
Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) 
Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) 
Nr. 283/2014 ir Sprendimas 
Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2012 (OL L 193, 2018 7 30, p. 
1).“;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 1307/2013
25 straipsnio 12 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Valstybės narės gali nuspręsti 
toliau taikyti vidinę konvergenciją 
2021 kalendoriniais metais, atitinkamiems 

12. Valstybės narės toliau taiko vidinę 
konvergenciją 2021 kalendoriniais metais, 
atitinkamiems metams taikydamos 11 
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metams taikydamos 11 dalį.“; dalį.“;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
267 580 000 EUR,

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
278 410 000 EUR,

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
102 080 000 EUR,

– Azorų ir Madeiros salos: 
106 210 000 EUR,

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 2 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kanarų salos: 257 970 000 EUR. – Kanarų salos: 268 420 000 EUR.

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
25 900 000 EUR,

– Prancūzijos užjūrio departamentai: 
26 900 000 EUR,

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Azorų ir Madeiros salos: 
20 400 000 EUR,

– Azorų ir Madeiros salos: 
21 200 000 EUR,

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 228/2013
30 straipsnio 3 dalies 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kanarų salos: 69 900 000 EUR. – Kanarų salos: 72 700 000 EUR.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 
23 000 000 EUR sumos.

2. III ir IV skyriuose nurodytas 
priemones Sąjunga finansuoja neviršydama 
23 930 000 EUR sumos.

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
Reglamentas (ES) Nr. 229/2013
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Suma, skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, negali viršyti 6 830 000 EUR.“ .

3. Suma, skiriama III skyriuje 
nurodytai specialiai tiekimo tvarkai 
finansuoti, negali viršyti 7 110 000 EUR.“ .

Or. en


