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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 



PR\881155LT.doc 3/49 PE474.053v01-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................46



PE474.053v01-00 4/49 PR\881155LT.doc

LT



PR\881155LT.doc 5/49 PE474.053v01-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl paramos kaimo 
plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011)0627),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 42 bei 
43 straipsnius, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0340/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Liuksemburgo Deputatų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 8 d. Audito Rūmų nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 4 d. Regionų komiteto nuomonę3,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, 
Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A7–0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pabrėžia, kad pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis 
paketas yra tik nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti nustatomas, kol bus pasiektas 
susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė 
finansinė programa;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

                                               
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
3 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 42 ir 
43 straipsnius,

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

Or. en

Pagrindimas

Patikslinama. Visi teisėkūros procedūra priimami aktai, sudarantys reformos paketą, turi būti 
priimami pagal tą pačią teisinę bazę.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo 
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
naujų ūkių, naujų įmonių arba naujų 
investicijų į ne žemės ūkio veiklą, kūrimas 
ir plėtra yra būtini kaimo vietovių plėtrai ir 
konkurencingumui. Ūkių ir įmonių plėtros 
priemonė turėtų padėti palengvinti pradinį 
jaunų ūkininkų įsisteigimą ir struktūrinį jų 
valdų pritaikymą pradėjus veiklą, ūkininkų 
įsitraukimą į ne žemės ūkio veiklą ir ne 
žemės ūkio MVĮ steigimą ir plėtrą kaimo 
vietovėse. Turėtų būti skatinama ir mažų 
ūkių, kurie potencialiai yra ekonomiškai 
perspektyvūs, plėtra. Siekiant užtikrinti 
pagal šią priemonę remiamos naujos 
ekonominės veiklos perspektyvumą, 
parama turėtų būti skiriama su sąlyga, kad 
bus pateiktas verslo planas. Parama verslo
pradžiai turėtų būti skiriama tik pradiniu 
įmonės veiklos laikotarpiu ir netapti 
veiklos pagalba. Todėl tais atvejais, kai 
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valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta metinių išmokų forma 
teikiama parama Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui, 
kuris nedalyvauja toje schemoje;

valstybės narės pasirenka skirti pagalbą 
dalinėmis išmokomis, jos turi būti 
išmokėtos per ne daugiau kaip penkerius 
metus. Be to, siekiant paskatinti žemės 
ūkio sektoriaus restruktūrizavimą, turėtų 
būti numatyta parama ūkininkams, kurie 
įsipareigoja savo visą valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas perleisti kitam ūkininkui. 
Siekiant, kad ši priemonė būtų 
patrauklesnė, minėtoji parama turėtų būti 
teikiama vienkartine išmoka;

Or. en

Pagrindimas

Žr. atitinkamus 20 straipsnio 1, 2 ir 7 dalių pakeitimus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. 
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. 
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
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vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo 
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos. 
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų 
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones; 

vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, įskaitant
ekologinius reikalavimus, taikomus 
tiesioginėms išmokoms, laikantis principo 
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
arba kitų žemės valdytojų grupė, dėl 
atitinkamų rezultatų sinergijos nauda 
aplinkai ir klimatui padidėja kelis kartus. 
Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos. 
Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 30 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
taip pat ekologinio ūkininkavimo ir 
išmokomų vietovėms, kuriose
įgyvendinama 1992 m. gegužės 21 d. 
Tarybos Direktyva 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos1, 2009 m. lapkričio 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/147/EB dėl laukinių paukščių 
apsaugos2 arba 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus3.
_____________
1 OL L 206, 1992 7 22, p. 7.
2 OL L 20, 2010 1 26, p. 7.
3 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. atitinkamus 29 straipsnio ir 64 straipsnio 5a dalies pakeitimus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) išmokomis, kuriomis padedama pereiti 
prie ekologinio ūkininkavimo arba išlaikyti 
tokią ūkininkavimo veiklą, ūkininkai turėtų 
būti skatinami dalyvauti tokiose schemose 
ir taip atsiliepti į didėjantį visuomenės 
poreikį, kad ūkininkavimo praktika būtų 
palanki aplinkai, o gyvūnų gerovė aukšto 
lygio. Siekiant pagerinti įvairių priemonės 
teikiamų privalumų biologinei įvairovei 
sinergiją, ūkininkai turėtų būti skatinami 
sudaryti bendras sutartis arba 
bendradarbiauti, kad priemonė būtų 
taikoma kuo didesniems greta esantiems 
plotams. Siekiant išvengti, kad daugeliui 
ūkininkų netektų grįžti prie įprasto 
ūkininkavimo, turėtų būti remiamos tiek 
perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo 
veiklos, tiek tokios veiklos išlaikymo 
priemonės. Išmokomis turėtų būti 
prisidedama prie vykdant įsipareigojimus 
patiriamų papildomų sąnaudų ir prarastų 
pajamų ir jomis turėtų būti dengiami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai ir reikalavimai;

(30) išmokomis, kuriomis padedama pereiti 
prie ekologinio ūkininkavimo arba išlaikyti 
tokią ūkininkavimo veiklą, ūkininkai turėtų 
būti skatinami dalyvauti tokiose schemose 
ir taip atsiliepti į didėjantį visuomenės 
poreikį, kad ūkininkavimo praktika būtų 
palanki aplinkai, o gyvūnų gerovė aukšto 
lygio. Siekiant pagerinti įvairių priemonės 
teikiamų privalumų biologinei įvairovei 
sinergiją, ūkininkai arba kiti žemių 
valdytojai turėtų būti skatinami sudaryti 
bendras sutartis arba bendradarbiauti, kad 
priemonė būtų taikoma kuo didesniems 
greta esantiems plotams. Siekiant išvengti, 
kad daugeliui ūkininkų netektų grįžti prie 
įprasto ūkininkavimo, turėtų būti remiamos 
tiek perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo 
veiklos, tiek tokios veiklos išlaikymo 
priemonės. Išmokomis turėtų būti 
prisidedama prie vykdant įsipareigojimus 
patiriamų papildomų sąnaudų ir prarastų 
pajamų ir jomis turėtų būti dengiami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami
privalomi standartai ir reikalavimai;

Or. en

Pagrindimas

Žr. atitinkamą 30 straipsnio pakeitimą.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus. 
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Siekiant palengvinti 
laipsniško išmokų mokėjimo nutraukimo 
etapą vietovėse, kurios pagal minėtus 
kriterijus nebelaikomos vietovėmis, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų 
būti priimta pereinamojo laikotarpio 
tvarka;

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus. 
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
biofiziniai kriterijai, grindžiami patikima 
moksline informacija. Orientacinis šių 
kriterijų sąrašas turėtų būti pateiktas šio 
reglamento priede. Iki 2015 m. gruodžio 
31 d. Komisija turėtų pateikti pasiūlymą 
dėl teisėkūros procedūra priimamo akto 
dėl privalomų biofizinių kriterijų ir 
atitinkamų ribinių verčių, pagal kurias 
ateityje būtų nustatomos vietovių ribos, 
taip pat dėl susijusių koregavimo taisyklių 
ir pereinamojo laikotarpio tvarkos;

Or. en

Pagrindimas

Komisija pateikia atskirą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl privalomų 
biofizinių kriterijų ir atitinkamų ribinių verčių, pagal kurias ateityje būtų nustatomos vietovių, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, ribos, kai tik bus surinkti visi duomenys, reikalingi šių 
kriterijų ir ribinių verčių poveikio vertinimui, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. pabaigos. Taip 
pat valstybės narės turi galėti išsaugoti arba pritaikyti tas galiojančias ribas, kurias jos laiko 
tinkamiausiomis, nepažeisdamos PPO Marakešo susitarimo dėl žemės ūkio nuostatų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) siekiant palengvinti programavimą 
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lėšų metinis paskirstymas valstybėms 
narėms turėtų būti nurodytas šio 
reglamento priede. Komisijai turėtų būti 
deleguotas įgaliojimas pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 
keičiamas priedas atsižvelgiant į poreikį, 
atsiradusį dėl valstybių narių sprendimų 
perkelti lėšas iš EŽŪGF į EŽŪFKP arba 
atvirkščiai;

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas dėl lėšų paskirstymo valstybės narėms turėtų būti priimamas ne įgyvendinimo 
akte, o pačiame teisėkūros procedūra priimame akte (žr. pakeitimus 64 straipsniui).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) stebėjimo ir vertinimo sistema –
bendras Komisijos ir valstybių narių 
sukurtas metodas, kuriuo apibrėžiamas 
ribotas bendrų rodiklių, susijusių su 
pradine padėtimi ir programų finansiniu 
vykdymu, apimtimi, rezultatais bei 
poveikiu, skaičius;

(f) stebėjimo ir vertinimo sistema –
bendras Komisijos ir valstybių narių 
sukurtas metodas, kuriuo apibrėžiamas 
ribotas bendrų rodiklių, susijusių su 
pradine padėtimi, programų apimtimi, 
rezultatais bei poveikiu, taip pat jų 
finansiniu vykdymu, skaičius;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EŽŪFKP prisideda prie strategijos
„Europa 2020“ įgyvendinimo skatindamas 

EŽŪFKP prisideda prie strategijos
„Europa 2020“ įgyvendinimo skatindamas 
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tvarią kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio sektorius būtų labiau subalansuotas
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus
klimatui, atsparus jo kaitai ir grindžiamas
inovacijomis.

tvarią kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką. Jis prisideda prie labiau
subalansuoto teritorijos ir aplinkos 
požiūriu, palankaus klimatui, atsparaus jo 
kaitai ir grindžiamo inovacijomis
Sąjungos žemės ūkio sektoriaus ir 
svarbiausių kaimo teritorijų vystymo.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi EŽŪFKP tikslai, išdėstyti 4 ir 5 straipsniuose, taip pat susiję su priemonėmis, 
skirtomis žemės ūkio sektoriui nepriklausančioms kaimo teritorijoms, EŽŪFKP misija turėtų 
būti formuluojama plačiau. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) žemės ūkio konkurencingumo, (1) žemės ūkio ir miškininkystės 
konkurencingumą;

Or. en

Pagrindimas

Konkurencingumo tikslas turėtų būti taikomas ne tik žemės ūkio sektoriui. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) didinti visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą, 
daugiausia dėmesio skiriant šioms sritims:

(2) didinti visų tipų žemės ūkio ir 
miškininkystės veiklos konkurencingumą 
ir ūkių perspektyvumą, daugiausia dėmesio 
skiriant šioms sritims:
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(a) ūkių, kurie susiduria su didelėmis 
struktūrinėmis problemomis, visų pirma 
ūkių, kurių dalyvavimo rinkoje laipsnis 
mažas, tam tikrų sektorių į rinką 
orientuotų ūkių ir ūkių, kuriems 
reikalingas žemės ūkio veiklos 
įvairinimas, restruktūrizavimo 
palengvinimui,

(a) investicijų į inovacines ūkių 
technologijas skatinimui ir jų sklaidos bei 
įsisavinimo palengvinimui;

(b) kartų kaitos žemės ūkio sektoriuje
palengvinimui;

(b) naujų kvalifikuotų subjektų atėjimo į 
žemės ūkio sektorių, taip pat kartų kaitos
palengvinimui;

(c) visų ūkių ekonominės eksploatacijos 
gerinimas skatinant dalyvavimą rinkoje, 
orientavimą ir veiklos įvairinimą;
(d) ūkių, susiduriančių su didelėmis 
struktūrinėmis problemomis, 
restruktūrizavimo palengvinimui.

Or. en

Pagrindimas

Konkurencingumo sąvokos apibrėžtis turėtų būti išplėtota siekiant, kad ji apimtų daugelį 
gyvybingumo sunkumų, su kuriais susiduria ūkiai visoje ES. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės
ūkio ir miškininkystės priklausančias 
ekosistemas, daugiausia dėmesio skiriant 
šioms sritims:

(4) atkurti, išsaugoti ir pagerinti tas 
ekosistemas, kurioms poveikį daro žemės
ūkis ir miškininkystė, daugiausia dėmesio 
skiriant šioms sritims:

Or. en

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto aa papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) gyvūnų gerovės gerinimui;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) žemės ūkyje išmetamo azoto oksido ir
metano kiekio mažinimui,

(d) žemės ūkyje išmetamų šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų ir amoniako kiekio 
mažinimui ir oro kokybės gerinimui;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų vartoti platesnę šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo sąvoką.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto e papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) anglies dioksido sekvestracijos žemės 
ūkyje ir miškininkystėje skatinimui; 

(e) anglies dioksido surinkimo ir 
sekvestracijos žemės ūkyje ir 
miškininkystėje skatinimui;

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(j) orientacinis planas, kuriame nurodomi 
kiekvienam programoje numatytam 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetui taikomi 
rodikliai ir atrinktos priemonės su 
planuojamais rezultatais ir atskirai 
nurodytomis numatomomis viešosiomis ir 
privačiomis išlaidomis; 

(j) orientacinis planas, kuriame nurodomi 
kiekvienam programoje numatytam 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetui taikomi 
rodikliai ir atrinktos priemonės su 
planuojamais procesais ir į politiką 
orientuotais rezultatais ir atskirai 
nurodytomis numatomomis viešosiomis ir 
privačiomis išlaidomis; 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aiškias sąsajas tarp kaimo plėtros politikos tikslų ir programavimo 
dokumentuose pateiktų įrodymų, kuriais grindžiami konkrečių intervencinių programų tikslai, 
reikia toliau skirti dėmesį politikos uždaviniams, nurodytiems prie programų rezultatų 
priemonių.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) atskirtas specifinių rodiklių planas su 
planuojamais rezultatai ir atskirai 
nurodytomis planuojamomis viešosiomis ir 
privačiomis išlaidomis.

(c) atskirtas specifinių rodiklių planas su 
planuojamais procesais ir į politiką 
orientuotais rezultatais ir atskirai 
nurodytomis planuojamomis viešosiomis ir 
privačiomis išlaidomis. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aiškias sąsajas tarp kaimo plėtros politikos tikslų ir programavimo 
dokumentuose pateiktų įrodymų, kuriais pagrindžiami konkrečių intervencinių programų 
tikslai, reikia toliau skirti dėmesį politikos uždaviniams, nurodytiems prie programų rezultatų 
priemonių.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje nurodyti prašymai laikomi 
patvirtintais, jeigu Komisija sprendimo dėl 
šių prašymų nepriima per du mėnesius 
nuo jų gavimo. 

Or. en

Pagrindimas

Sprendimų dėl programos pakeitimų priėmimas neturėtų būti vilkinamas.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Parama taip pat gali būti teikiama 1 
dalies a ir b punktuose nurodytų produktų 
kokybės schemų informavimo ir 
skatinimo veiklos išlaidoms padengti. 

Or. en

Pagrindimas

Informavimo ir skatinimo veikla yra svarbi kokybės schemų dalis ir turėtų būti galima jai 
teikti paramą siekiant, kad ji taptų patrauklesnė ūkininkams, norintiems patekti į vietos 
rinkas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kuriomis gerinami bendri žemės ūkio (a) kuriomis gerinami bendri žemės ūkio 
valdos rezultatai, įskaitant jos išteklių 



PR\881155LT.doc 17/49 PE474.053v01-00

LT

valdos rezultatai; efektyvumą ir šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų pusiausvyrą;

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 5 prioritetą, reikėtų konkrečiau apibrėžti sąvoką „bendri žemės ūkio valdos 
rezultatai“ ekologiško augimo aspektu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kurios yra susijusios su žemės ūkio 
plėtros ir pritaikymo infrastruktūra, 
įskaitant prieigą prie ūkių ir miško žemės, 
žemės konsolidaciją ir gerinimą, energijos 
tiekimą ir vandentvarką, arba

(c) kurios yra susijusios su žemės ūkio 
plėtros ir pritaikymo infrastruktūra, 
įskaitant prieigą prie ūkių ir miško žemės, 
žemės konsolidaciją ir gerinimą, energijos 
tiekimą ir vandentvarką bei vandens 
tiekimą, arba

Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) kurios nėra pelningos investicijos ir yra 
susijusios su agrarinės ir miškų aplinkos 
įsipareigojimų įvykdymu, rūšių ir buveinių 
biologinės įvairovės būklės išsaugojimu, 
taip pat investicijos, kuriomis didinama 
„Natura 2000“ tinklo arba kito didelės 
gamtinės vertės ploto, kuris apibrėžiamas 
programoje, visuomeninė vertė.

(d) kurios nėra pelningos investicijos ir yra 
susijusios su agrarinės ir miškų aplinkos 
įsipareigojimų įvykdymu, rūšių ir buveinių 
biologinės įvairovės būklės išsaugojimu ir 
tvariu medžioklės išteklių valdymu, taip 
pat investicijos, kuriomis didinama 
„Natura 2000“ tinklo arba kito didelės 
gamtinės vertės ploto, kuris apibrėžiamas 
programoje, visuomeninė vertė.

Or. en
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Pagrindimas

Medžioklės išteklių didinimas juos tvariai valdant gali labai prisidėti prie ES biologinės 
įvairovės politikos. Be to, kai kuriuose regionuose medžioklės ištekliai yra patys svarbiausi 
arba vieninteliai ištekliai, turintys prekinę vertę.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Parama gali būti skiriama ūkininkų 
investicijoms, kuriomis siekiama taikyti 
naujus Sąjungos standartus aplinkos 
apsaugos, visuomenės sveikatos, gyvūnų 
ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ir 
darbo saugos srityse. Šie standartai turi 
būti iš naujo nustatyti Sąjungos teisę 
įgyvendinančiuose nacionalinės teisės 
aktuose ir įdiegti naujus ūkininkavimo 
veiklos įsipareigojimus arba apribojimus, 
kurie turės didelės įtakos tipinėms ūkio 
veiklos sąnaudoms ir bus nustatyti 
daugeliui ūkininkų.

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente skatinama laikytis naujų Bendrijos standartų (žr. Reglamento (EB) Nr. 
1698/2005 31 straipsnį). Panašią nuostatą reikėtų išsaugoti, tačiau ją reikėtų taikyti tik 
konkrečioms ūkininkų investicijoms.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) metines išmokas Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
(toliau – smulkiųjų ūkininkų schema) 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie visam 

(c) vienkartines išmokas Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
(toliau – smulkiųjų ūkininkų schema) 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie visam 
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laikui perleidžia savo valdą kitam 
ūkininkui.

laikui perleidžia savo valdą kitam 
ūkininkui.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 20 straipsnio 7 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) išeitines išmokas ūkininkams, kurie 
visam laikui perleidžia savo valdą kitam 
ūkininkui.

Or. en

Pagrindimas

Galiojanti ankstyvo išėjimo į pensiją tvarka turėtų būti išsaugota ir taikoma ne tik smulkiems 
ūkininkams. Tačiau ją reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į didesnį išėjimo i pensiją amžių ir 
pakeisti fiksuoto dydžio išmoka, nedidesne nei 35 000 eurų, kuri atitiktų pusę dabartinės 
didžiausios sumos ir pusę didžiausios jaunų ūkininkų įsikūrimo sumos.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal 1 dalies a punkto ii papunktį 
skiriama ūkininkams arba jų namų ūkio 
nariams, kurie imasi ne žemės ūkio 
veiklos, ir labai mažoms ir mažoms ne 
žemės ūkio įmonėms kaimo vietovėse.

Parama pagal 1 dalies a punkto ii papunktį 
skiriama ūkininkams arba jų namų ūkio 
nariams, kurie imasi ne žemės ūkio 
veiklos, ir labai mažoms ir mažoms ne 
žemės ūkio įmonėms, įskaitant turizmo 
įmones, kaimo vietovėse.

Or. en
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal 1 dalies c punktą skiriama 
ūkininkams, kurie paraiškos pateikimo 
metu smulkiųjų ūkininkų schemoje jau 
dalyvauja ne mažiau kaip vienerius metus 
ir kurie įsipareigoja visą savo valdą ir 
atitinkamas teises į išmokas visam laikui 
perleisti kitam ūkininkui. Parama mokama
nuo perleidimo datos iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Parama pagal 1 dalies c punktą skiriama 
ūkininkams, kurie paraiškos pateikimo 
metu smulkiųjų ūkininkų schemoje jau 
dalyvauja ne mažiau kaip vienerius metus 
ir kurie įsipareigoja visą savo valdą ir 
atitinkamas teises į išmokas visam laikui 
perleisti kitam ūkininkui. Parama 
skaičiuojama nuo perleidimo datos iki 
2020 m. gruodžio 31 d.

Or. en

Pagrindimas

Parama smulkiems ūkininkams, perduodantiems savo ūkį, turėtų būti mokama vienkartine 
išmoka.  

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies penkta a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal 1 dalies ca punktą skiriama 
ūkininkams, kurie ūkininkavo bent 10 
metų, yra ne jaunesni nei 65 metų, 
įsipareigoja visą savo valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas visam laikui perleisti 
kitam ūkininkui ir visiškai nutraukia visą 
komercinio ūkininkavimo veiklą.

Or. en

Pagrindimas

Galiojanti ankstyvo išėjimo į pensiją tvarka turėtų būti išsaugota ir taikoma ne tik smulkiems 
ūkininkams. Tačiau ją reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į didesnį išėjimo i pensiją amžių ir 
pakeisti fiksuoto dydžio išmoka, nedidesne nei 35 000 eurų, kuri atitiktų pusę dabartinės 
didžiausios sumos ir pusę didžiausios jaunų ūkininkų įsikūrimo sumos.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama jauniems ūkininkams, skiriama 
pagal 1 dalies a punkto i įtrauką žemės 
nuomai, taip pat gali būti teikiama kaip 
banko garantijos žemės nuomos sutartims 
ir taikant žemesnes palūkanų normas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų būti skatinamos ne tik taikyti siūlomas fiksuoto dydžio išmokas jaunų 
ūkininkų verslui remti, bet ir sudaryti daugiau galimybių šiems ūkininkams įsigyti žemės, nes 
daugelyje Europos regionų steigiant naują ūkį tai yra sudėtingiausias dalis. Iš kaimo plėtros 
fondų teikiant bankų garantijas galima padėti jauniems ūkininkams sudaryti ilgalaikės 
nuomos sutartis (ir išmokas avansu) ir tuo pačiu efektyviai naudoti viešąsias lėšas.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Parama pagal 1 dalies c punktą yra lygi 
120 proc. metinės išmokos, kurią gavėjas 
gavo pagal smulkiųjų ūkininkų schemą.

7. Parama pagal 1 dalies c punktą yra lygi 
120 proc. metinės išmokos, kurią gavėjas 
gavo pagal smulkiųjų ūkininkų schemą, 
skaičiuojamą už laikotarpį nuo perdavimo 
dienos iki 2020 m. gruodžio 31 d..
Atitinkama suma turi būti sumokėta 
vienkartine išmoka.

Or. en

Pagrindimas

Parama smulkiems ūkininkams, perduodantiems savo ūkius, turėtų būti mokama vienkartine 
išmoka.
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Parama pagal 1 dalies ca punktą 
teikiama vienkartine išmoka, kuri yra ne 
didesnė nei suma, nurodyta I priede. 

Or. en

Pagrindimas

Galiojanti ankstyvo išėjimo į pensiją tvarka turėtų būti išsaugota ir taikoma ne tik smulkiems 
ūkininkams. Tačiau ją reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į didesnį išėjimo i pensiją amžių ir 
pakeisti fiksuoto dydžio išmoka, nedidesne nei 35 000 eurų, kuri atitiktų pusę dabartinės 
didžiausios sumos ir pusę didžiausios jaunų ūkininkų įsikūrimo sumos.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) investicijoms į visų rūšių mažos 
apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą 
arba plėtimą, įskaitant investicijas į 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją;

(b) investicijoms į visų rūšių mažos 
apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą 
arba plėtimą, įskaitant investicijas į kaimo 
turizmą ir atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų 
infrastruktūrą, turistų informavimą ir 
turistinių vietų žymėjimą;

(e) visuomenei skirtoms investicijoms į 
pramogų infrastruktūrą, turistų 
informavimą, smulkaus turizmo 
infrastruktūrą, prekybą kaimo turizmo 
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paslaugomis ir turistinių vietų žymėjimą;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 36–40 straipsniuose numatyti 
nuosavybės apribojimai netaikomi Azorų, 
Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo jūros 
salų, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose esantiems atogrąžų ir 
paatogrąžių miškams ir miškingoms 
vietovėms.

2. 23–27 straipsniuose numatyti 
nuosavybės apribojimai netaikomi Azorų, 
Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo jūros 
salų, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose esantiems atogrąžų ir 
paatogrąžių miškams ir miškingoms 
vietovėms.

Or. en

Pagrindimas

Techninio pobūdžio koregavimas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
a punktą skiriama ne ilgesnį nei dešimties
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos įsisteigimo sąnaudos ir 
metinės priemokos už hektarą siekiant 
padengti priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkiolikos
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams ir nuomininkams, kitiems 
žemės valdytojams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti ankstesnių žemės ūkio 
pajamų ir priežiūros, įskaitant ankstyvą ir 
vėlyvą valymą, sąnaudas.
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Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse dėl istorinių priežasčių, susijusių su ganyklomis ir medienos 
rinkimu, bendrą žemę valdo atskiri asmenys, kurie bendrai ja naudojasi; ši žemė nėra nei 
asmeninė nei valstybės nuosavybė.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
b punktą skiriama ne ilgesnį nei trejų metų 
laikotarpį privatiems žemės savininkams, 
nuomininkams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies b 
punktą skiriama ne ilgesnį nei penkerių
metų laikotarpį privatiems žemės 
savininkams, nuomininkams, kitiems 
žemės valdytojams, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms, ja finansuojamos įsisteigimo 
sąnaudos ir metinės priemokos už hektarą 
siekiant padengti priežiūros sąnaudas.

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis. 
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti agrarinį žemės panaudojimą.

2. Agrarinės miškininkystės sistemos yra 
žemės naudojimo sistemos, pagal kurias 
toje pačioje žemėje auginami medžiai ir 
vystomas ekstensyvusis žemės ūkis. 
Didžiausią viename hektare sodinamų 
medžių skaičių nustato valstybės narės 
atsižvelgdamos į vietos dirvožemio ir 
klimato sąlygas, miškų rūšis ir būtinybę 
užtikrinti tvarų agrarinį žemės 
panaudojimą.

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
c punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, 
savivaldybėms, valstybiniams miškams ir 
jų asociacijoms, ja finansuojamos šios 
sąnaudos:

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama privačių, pusiau viešų ir 
viešųjų miškų savininkams, kitiems žemės 
valdytojams, savivaldybėms, valstybiniams 
miškams ir jų asociacijoms, ja 
finansuojamos šios sąnaudos:

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
d punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, savivaldybėms ir jų 
asociacijoms. Valstybinių miškų atveju 
parama gali būti skiriama ir juos 
valdančioms įstaigoms, kurios yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies d 
punktą skiriama fiziniams asmenims, 
privačių miškų savininkams, privatine teise 
reglamentuojamoms ir pusiau viešoms 
įstaigoms, kitiems žemės valdytojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms. 
Valstybinių miškų atveju parama gali būti 
skiriama ir juos valdančioms įstaigoms, 
kurios yra nepriklausomos nuo valstybės 
biudžeto.

Or. en
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies 
e punktą skiriama privačių miškų 
savininkų, savivaldybių bei jų asociacijų ir 
MVĮ investicijoms, kuriomis didinamas 
miškininkystės potencialas arba kurios yra 
susijusios su perdirbimu ir prekyba, kuriais 
sukuriama pridėtinė miško produktų vertė. 
Azorų, Madeiros, Kanarų, mažųjų Egėjo 
jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose parama gali būti skiriama ir 
toms įmonėms, kurios nėra MVĮ.

1. Parama pagal 22 straipsnio 1 dalies e 
punktą skiriama privačių miškų savininkų, 
kitų žemės valdytojų, savivaldybių bei jų 
asociacijų ir MVĮ investicijoms, kuriomis 
didinamas miškininkystės potencialas arba 
kurios yra susijusios su perdirbimu ir 
prekyba, kuriais sukuriama pridėtinė miško 
produktų vertė. Azorų, Madeiros, Kanarų, 
mažųjų Egėjo jūros salų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, ir 
Prancūzijos užjūrio departamentų 
teritorijose parama gali būti skiriama ir 
toms įmonėms, kurios nėra MVĮ.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį.

Parama skiriama gamintojų grupėms, 
kurias oficialiai pripažįsta valstybės narės 
kompetentinga institucija remdamasi verslo 
planu. Ji neskiriama toms gamintojų 
grupėms, kurios neatitinka MVĮ 
apibrėžtyje nustatytų kriterijų.

Or. en

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyrių, ir kiti susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
III antraštinės dalies 2 skyrių, atitinkami 
privalomi reikalavimai dėl trąšų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami 
privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

3. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokomis finansuojami tik tie 
įsipareigojimai, kuriais viršijami atitinkami 
privalomi standartai, nustatyti pagal 
Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraštinės dalies I skyrių, ir visi susiję 
įpareigojimai, nustatyti pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 
skyrių, atitinkami privalomi reikalavimai 
dėl trąšų ir augalų apsaugos produktų 
naudojimo ir kiti nacionaline teise nustatyti 
atitinkami privalomi reikalavimai. Visi šie 
privalomi reikalavimai nustatyti 
programoje.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonėmis reikėtų siekti daugiau nei 
pagal ekologinius reikalavimus.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

6. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato srities įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų arba 
kitų žemės valdytojų grupė, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.
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Pagal EŽŪKPF parama neteikiama 
vykdant įsipareigojimus pagal 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III 
antraštinės dalies 2 skyrių. 

Or. en

Pagrindimas

Reikia išvengti dvigubų išmokų laikantis ekologinių reikalavimų ir taikant agrarinės 
aplinkosaugos sistemą. Turėtų būti numatytos konkrečios paskatos kolektyviniams 
įsipareigojimams, kitų žemės valdytojų ar ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
bendradarbiavimui. Punkto formuluotė turi derėti su 29 straipsnio 1 dalies formuluote.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų grupė, 
didžiausia padengiama dalis yra 30 proc.

4. Išmokos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
gavėjų patirtos papildomos sąnaudos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. priemokos, 
sumokėtos už įsipareigojimus. Jei 
įsipareigojimus prisiima ūkininkų arba 
kitų žemės valdytojų grupė, didžiausia 
padengiama dalis yra 30 proc.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti numatytos konkrečios paskatos kolektyviniams įsipareigojimams, kitų žemės 
valdytojų ar ūkininkų ir kitų žemės valdytojų bendradarbiavimui. Punkto formuluotė turi 
derėti su 29 straipsnio 1 dalies formuluote.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę gali skirti 2014–2017 m.
ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, kurios 
2007–2013 m. programavimo laikotarpiu 
atitiko paramos skyrimo pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 
36 straipsnio a punkto ii papunktį 
reikalavimus, tačiau po 46 straipsnio
3 dalyje nurodyto ribų nustatymo jų 
nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo 2014 m., kuriais mokama 
80 proc. 2013 m. mokėtos išmokos, iki 
2017 m., kuriais mokama 20 proc. tos 
išmokos.

5. Valstybės narės išmokas pagal šią 
priemonę per ketverių metų laikotarpį gali 
skirti ūkininkams, įsikūrusiems vietovėse, 
kurios 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu atitiko paramos skyrimo pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 
straipsnio a punkto ii papunktį 
reikalavimus, tačiau po 33 straipsnio 3 
dalyje nurodyto ribų nustatymo jų 
nebeatitinka. Šios išmokos proporcingai 
mažinamos nuo pirmų metų, kuriais 
mokama 80 proc. 2013 m. mokėtos 
išmokos, iki ketvirtų metų, kuriais 
mokama 20 proc. tos išmokos.

Or. en

Pagrindimas

Išmokos proporcingai mažinamos per ketverių metų laikotarpį, tačiau dėl naujų ribų 
įsigaliojimo, valstybėms narėms gali būti palikta galimybė elgtis lanksčiai. Nuoroda į 33 
straipsnio 3 dalį yra techninė pataisa.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybių narių, kurios iki 2014 m. 
sausio 1 d. nebaigė nustatyti ribų, kaip 
nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje, 
ūkininkams, kurie gauna išmokas už 
vietoves, 2007–2013 m. laikotarpiu 
atitikusias tokių išmokų skyrimo 
reikalavimus, taikoma 5 dalis. Baigus 
nustatyti ribas, vietovėse, kurios ir toliau 
atitinka išmokų pagal šią priemonę 
skyrimo reikalavimus, įsikūrę ūkininkai 

Išbraukta.
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gauna viso dydžio išmokas. Vietovėse, 
kurios nebeatitinka išmokų skyrimo 
kriterijų, įsikūrę ūkininkai toliau gauna 
išmokas pagal 5 dalį.

Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 66 proc. jų 
naudojamų žemės ūkio naudmenų 
atitinka bent vieną II priede pateiktą 
kriterijų, atsižvelgiant į nurodytą ribinę 
vertę. Atitiktį šiai sąlygai patvirtina 
tinkamo lygio (LAU 2 lygio) vietos 
administraciniai vienetai. 

3. Valstybės narės nurodo ne kalnų 
vietoves, kuriose esama didelių gamtinių 
kliūčių ir kurios atitinka išmokų skyrimo 
pagal 32 straipsnį reikalavimus. Šiose 
vietovėse turi būti didelių gamtinių 
kliūčių, ypač mažas dirvožemio 
derlingumas arba prastos klimato sąlygos, 
ir jose žemės valdymui svarbu palaikyti 
ekstensyviąją žemdirbystę. 

Nustatydamos vietovių, kurioms taikoma 
ši dalis, ribas, valstybės narės taiko 
objektyviais kriterijais grindžiamą tikslaus 
nustatymo metodą, kurio tikslas išbraukti 
vietoves, kuriose didelės gamtinės kliūtys 
pagal pirmą dalį buvo dokumentuotos, bet 
jos buvo įveiktos investicijomis arba 
ekonomine veikla.

Orientaciniai biofiziniai vietovių, kuriose 
esama didelių gamtinių kliūčių, 
nustatymo kriterijai pateikti II priede.

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. Komisija 
pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto dėl privalomų 
biofizinių kriterijų ir atitinkamų ribinių 
verčių, pagal kurias ateityje būtų 
nustatomos vietovių ribos, taip pat dėl 
susijusių koregavimo taisyklių ir 
pereinamojo laikotarpio tvarkos;

Or. en
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Pagrindimas

Komisija pateikia atskirą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl privalomų 
biofizinių kriterijų ir atitinkamų ribinių verčių, pagal kurias ateityje būtų nustatomos vietovių, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, ribos, kai tik bus surinkti visi duomenys, reikalingi šių 
kriterijų ir ribinių verčių poveikio vertinimui. Iki tol valstybės narės turi taikyti nustatymo 
kriterijus nepažeisdamos PPO Marakešo susitarimo dėl žemės ūkio nuostatų.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės prie savo kaimo plėtros 
programos prideda:

5. Valstybės narės prie savo kaimo plėtros 
programos prideda turimas arba 
pakoreguotas vietovių ribas pagal 2, 3 ir 
4 dalis;

(a) turimas arba pakoreguotas vietovių 
ribas pagal 2 ir 4 dalis;
(b) naujai nustatytas 3 dalyje nurodytų 
vietovių ribas.

Or. en

Pagrindimas

Komisija pateikia atskirą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl privalomų 
biofizinių kriterijų ir atitinkamų ribinių verčių, pagal kurias ateityje būtų nustatomos vietovių, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, ribos, kai tik bus surinkti visi duomenys, reikalingi šių 
kriterijų ir ribinių verčių poveikio vertinimui. Iki tol valstybės narės turi taikyti nustatymo 
kriterijus nepažeisdamos PPO Marakešo susitarimo dėl žemės ūkio nuostatų.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gyvūnų gerovės išmokomis padengiami 
tik tie įsipareigojimai, kurie viršija 
atitinkamus privalomus standartus, 
nustatytus pagal Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 VI antraštinės dalies I skyrių 
ir kitus atitinkamus privalomus 

2. Gyvūnų gerovės išmokomis padengiami 
tik tie įsipareigojimai, kurie viršija 
atitinkamus privalomus standartus, 
nustatytus pagal Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 VI antraštinės dalies I skyrių 
ir kitus atitinkamus privalomus 
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reikalavimus, nustatytus nacionaliniais
teisės aktais. Šie atitinkami reikalavimai 
nustatomi programoje.

reikalavimus, nustatytus Sąjungos teisės 
aktais. Šie atitinkami reikalavimai 
nustatomi programoje.

Tie įsipareigojimai vykdomi vienerių metų 
laikotarpį, kuris gali būti pratęsiamas.

Tie įsipareigojimai vykdomi vienerių –
septynerių metų laikotarpį, kuris gali būti 
pratęsiamas.

Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms, kurios
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis miško aplinkosaugos 
įsipareigojimus. Parama gali būti skiriama 
ir valstybei priklausančius miškus 
valdančioms įstaigoms, jei jos yra 
nepriklausomos nuo valstybės biudžeto.

Pagalba pagal šią priemonę skiriama už 
miško hektarą miškų turėtojams, 
savivaldybėms ir jų asociacijoms ir kitiems 
žemės valdytojams, kurie savanoriškai 
imasi įgyvendinti veiksmus pagal vieną ar 
kelis miško aplinkosaugos įsipareigojimus. 
Parama gali būti skiriama ir valstybei 
priklausančius miškus valdančioms 
įstaigoms, jei jos yra nepriklausomos nuo 
valstybės biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) kolektyvinio aplinkos projektų ir 
esamos aplinkos praktikos vykdymo 
principu;

(g) koordinuoto aplinkos projektų ir 
esamos aplinkos praktikos vykdymo 
principu;

Or. en
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal 1 dalies b punktą skiriama 
tik tiems klasteriams ir tinklams, kurie yra 
naujai suformuoti arba kurie pradeda 
naują veiklą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tiesiogiai ūkininkams išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba kenkėjų 
antpuolio, įmokas;

(a) tiesiogiai ūkininkams ar ūkininkų 
grupėms išmokėtus finansinius įnašus į 
pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo nuo 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligų arba kenkėjų antpuolio, 
įmokas;

Or. en

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio, kompensacijos;

(b) finansinius įnašus į tarpusavio pagalbos 
fondus, iš kurių ūkininkams išmokamos 
ekonominių nuostolių, patirtų dėl gyvūnų 
ar augalų ligų arba su aplinka susijusio 
įvykio ar nepalankių klimato sąlygų, 
įskaitant sausras, kompensacijos;



PE474.053v01-00 34/49 PR\881155LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą, iš kurio ūkininkams, kurie 
patyrė didelį pajamų sumažėjimą, 
skiriamos kompensacijos.

(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į tarpusavio 
pagalbos fondą arba draudimą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio ar su aplinka susijusių įvykio 
arba susidūrusiems su dideliu pajamų 
sumažėjimu, skiriamos kompensacinės 
išmokos.

2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės pagal 
nacionalinę teisę akredituota ūkininkų, 
kurie yra fondo nariai, apsidraudimo 
schema, pagal kurią fondui priklausantiems 
ūkininkams, patyrusiems ekonominių 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio ar su aplinka susijusių įvykio,
nepalankių klimato sąlygų arba 
susidūrusiems su dideliu pajamų 
sumažėjimu, skiriamos kompensacinės 
išmokos.

Or. en
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Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai rizikos valdymo 
priemonės įgyvendinimo laikotarpio 
vidurio ataskaitą ir prireikus pateikia 
pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų. 

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies 
a punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės praėjusių trejų metų laikotarpio 
produkcijos arba praėjusių penkerių metų 
laikotarpio vidutinės trejų metų 
produkcijos, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų.

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies 
a punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti dėl 
nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų ligos 
arba kenkėjų išnaikinimo arba plitimo 
sustabdymo priemonę buvo sunaikinta 
daugiau kaip 30 proc. ūkininko vidutinės 
metinės produkcijos palyginti su praėjusių
vienų metų laikotarpio produkcija. Ši 
vidutinė metinė produkcija skaičiuojama 
atsižvelgiant į praėjusių trejų metų 
laikotarpio produkcijos rezultatus arba 
praėjusių penkerių metų laikotarpio 
vidutinės metų produkcijos mastus, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų arba, tinkamai pagrįstomis 
išskirtinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į 
konkrečių metų per praėjusius penkerius 
metus produkcijos rezultatus.
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Nuostolių masto skaičiavimas gali būti 
pritaikytas prie kiekvieno produkto tipo 
konkretaus pobūdžio naudojant:
(a) biologinius rodiklius (prarasta 
biologinė masė) arba lygiaverčius 
prarasto derliaus rodiklius, nustatytus 
ūkio, vietovės, regiono ar nacionaliniu 
lygiu, arba
(b) oro sąlygų rodiklius (kritulių kiekis, 
temperatūra, ir t. t.), nustatytus vietovės, 
regiono ar nacionaliniu lygiu.

Or. en

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei 
augalų ligų ir su aplinka susijusių įvykių 
atvejais

Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei 
augalų ligų ir su aplinka susijusių įvykių ir 
nepalankių klimato sąlygų atvejais

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis apima ir nepalankias klimato sąlygas, įskaitant sausras. Taigi ir straipsnio 
pavadinimo formuluotė turėtų būti pakeista.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 

2. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos. Valstybės 
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administravimo ir stebėsenos. narės gali nuspręsti tarpusavio pagalbos 
fondus papildyti draudimo sistemomis. 

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais kartu su tarpusavio pagalbos fondais taikant draudimo sistemas 
veiksmingiau valdoma rizika. Valstybėms narėms turėtų būti suteikta ši galimybė. 

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dėl gyvūnų ligų patirtų nuotolių 
finansinė kompensacija pagal 37 straipsnio 
1 dalies b punktą gali būti skiriama tik ligų, 
nurodytų gyvūnų ligų sąraše, kurį sudarė 
Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija 
ir (arba) kuris nustatytas Tarybos 
sprendimo 90/424/EEB priede, atveju.

4. Dėl gyvūnų ligų patirtų nuotolių 
finansinė kompensacija pagal 37 straipsnio 
1 dalies b punktą gali būti skiriama tik ligų, 
nurodytų gyvūnų ligų sąraše, kurį sudarė 
Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija ir 
(arba) kuris nustatytas Tarybos sprendimo 
90/424/EEB priede, taip pat bičių ligų, 
atveju.

Or. en

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 

1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių penkerių 
metų laikotarpio vidutinių trejų metų 
pajamų, neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų. 37 straipsnio 1 dalies c punkte 
pajamos yra įplaukų, kurias ūkininkas 
gauna iš rinkos, įskaitant visų formų 
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viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo ūkininkams 
mokamomis išmokomis kompensuojama 
ne daugiau kaip 70 proc. prarastų pajamų.

viešąją paramą, suma, atskaičius sąnaudas. 
Iš tarpusavio pagalbos fondo arba 
draudimo ūkininkams mokamomis 
išmokomis kompensuojama ne daugiau 
kaip 70 proc. prarastų pajamų.

Or. en

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimos
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos tik tos investicijos, kuriomis 
sunaudojamo vandens kiekis 
sumažinamas ne mažiau kaip 25 proc., 
palyginti su anksčiau sunaudojamu 
kiekiu. Nukrypstant nuo pirmesnės 
nuostatos, valstybėse narėse, kurios įstojo 
į Sąjungą 2004 m. ir vėliau, investicijos į 
naujus drėkinimo įrenginius gali būti 
laikomos atitinkančiomis paramos 
skyrimo reikalavimus, jei, aplinkos 
analizės duomenimis, ta investicija yra 
tvaraus pobūdžio ir neturės neigiamo 
poveikio aplinkai.

3. Drėkinimo atveju, paramos skyrimo
reikalavimus atitinkančiomis investicijomis 
laikomos naujos investicijos, taip pat 
skirtos veikiančių sistemų 
modernizavimui siekiant pagerinti 
vandens naudojimo efektyvumą. Komisija 
įgaliojama pagal 90 straipsnį priimti 
deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
nustatomi minimalūs vandens naudojimo 
efektyvumo ir drėkinimo įrangos 
aplinkosaugos veiklos rezultatų 
standartai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyta skirtinga senoms ir naujoms valstybėms narėms nepateisinama. Nauja drėkinimo 
įranga ir investicijos į šiuolaikinę, veiksmingesnę įrangą turėtų būti pateisinamos išlaidos, 
jeigu ši įranga atitinka veiklos kriterijus, susijusius su vandens naudojimo efektyvumu ir 
poveikiu aplinkai ir kuriuos Komisija turi tiksliau apibrėžti deleguotuose aktuose.  
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija įgyvendinimo aktu atlieka
1 dalyje nurodytų sumų metinį 
paskirstymą valstybėms narėms, prieš tai 
atėmusi 2 dalyje nurodytą sumą ir 
atsižvelgdama į Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą lėšų pervedimą. Atlikdama 
metinį paskirstymą, Komisija atsižvelgia į:

4. 1 dalyje nurodytų sumų metinis 
paskirstymas valstybėms narėms, prieš tai 
atėmusi 2 dalyje nurodytą sumą ir 
atsižvelgdama į Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 14 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą lėšų pervedimą, nustatytas Ia 
priede.

(a) objektyvius kriterijus, susijusius su 
4 straipsnyje nurodytais tikslais, ir
(b) ankstesnės veiklos rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Lėšų paskirstymas valstybėms narėms turi būti nustatytas teisės akte. Reikalingus šio priedo 
pakeitimus Komisija gali daryti priimdama deleguotuosius aktus. 

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Be 4 dalyje nurodytų sumų, toje pačioje 
dalyje nurodytame įgyvendinimo akte
nurodomos lėšos, pervestos į EŽŪFKP,
taikant Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
7 straipsnio 2 dalį ir 14 straipsnio 1 dalį.

5. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius teisės aktus, 
kuriais keičiamas Ia priedas, prireikus 
nurodytas lėšas pervesti į EŽŪFKP taikant 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 7 straipsnio 
2 dalį ir 14 straipsnio 1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Reikalingus Ia priedo pakeitimus Komisija gali daryti priimdama deleguotuosius aktus. Šie 
pakeitimai ypač susiję su lėšomis, pervestomis taikant išmokų apribojimus ir galimybę 
perkelti išmokas iš vieno ramsčio į kitą, taip pat perkelti nepanaudotas lėšas iš ekologijai 
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skirtų eilučių, kurios numatytos pagal agrarinės aplinkosaugos sistemą.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Siekiant paskirstyti veiklos rezervą, 
nurodytą Reglamento (ES) 
Nr. [CSF/2012] 20 straipsnio 2 dalyje,
turimos asignuotosios įplaukos, EŽŪFKP 
surinktos pagal Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 45 straipsnį, pridedamos prie 
sumų, nurodytų Reglamento (ES) 
Nr. [CSF/2012] 18 straipsnyje. Rezervas 
paskirstomas valstybėms narėms 
proporcingai jų daliai bendroje EŽŪFKP 
paramos sumoje.

6. Turimos asignuotosios įplaukos, 
EŽŪFKP surinktos pagal Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 45 straipsnį paskirstomos
valstybėms narėms proporcingai jų daliai 
bendroje EŽŪFKP paramos sumoje.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 18 straipsnyje nurodytas veiklos rezervas turi būti 
išbrauktas (žr. atitinkamą pakeitimą S. Caronna parengtoje nuomonėje).

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) 60 proc. agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonėms, nurodytoms 29 
straipsnyje. Įnašas gali būti padidintas iki 
90 proc. mažiau išsivysčiusių, atokiausių 
regionų ir mažųjų Egėjo jūros salų, kaip 
apibrėžta Reglamente (EEB) Nr. 2019/93, 
programoms;

Or. en
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Pagrindimas

Daugelis valstybių narių gali naudotis didesniu finansavimu, dabar teikiamu pagal 2 kryptį. 
Pagal naująjį reglamentą reikėtų sudaryti galimybę skirti daugiau lėšų agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemonėms.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nukrypstant nuo 3 dalies lėšos 
pervedamos į EŽŪFKP pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 14 straipsnį atitinka 
100 proc. EŽŪFKP įnašo dydį. 
Lėšos skiriamos taikant Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 14 straipsnį gali būti 
naudojamos tik priemonėms, numatytoms 
pagal 29 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia reikalauti bendro finansavimo nei lėšoms savanoriškai pagal tiesioginių išmokų 
reglamento lankstumo nuostatą pervestoms iš pirmojo į antrąjį ramstį, nei nepanaudotoms 
lėšoms pervestoms į EŽŪFKP , jeigu jos bus naudojamos tik agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonėms remti. 

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ne mažiau kaip 30 proc. viso kaimo 
plėtros programai skiriamo EŽŪFKP 
įnašo skiriama priemonėms pagal 29, 30 
ir 31 straipsnius. 

Or. en
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad viešosios gėrybės veiksmingiausiai teikiamos tiksliniais mokėjimais, 
nuostatą dėl privalomos mažiausios procentinės dalies skyrimo agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonėms remti reikėtų numatyti ne tik konstatuojamojoje dalyje, bet ir 
atitinkamame straipsnyje. Kadangi nepanaudotas ekologines lėšas siūloma perkelti agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato priemonėms, reikėtų šiek tiek padidinti dabar numatytą 25 proc. 
dalį, skirtą pagal 2 kryptį. Parama netikslinėms aplinkos apsaugos priemonėms neturėtų būti 
įtraukta į šią nuostatą, kadangi ja kompensuojami gamtiniai sunkumai, nesusiję su 
papildomais (aplinkosaugos) reikalavimais.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Nacionalinį įnašą į reikalavimus 
atitinkančias viešąsias išlaidas galima 
pakeisti privačiais įnašais. 

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant to, kad 2011 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
Nr. 1312/2011 buvo numatytos didesnės Bendrijos finansavimo normos, nemažai valstybių 
narių prarado programose numatytą EŽŪFKP paramą dėl didelių biudžeto suvaržymų ir dėl 
lėšų nacionaliniams įnašams į kaimo plėtros išlaidas trūkumo. Taigi valstybės narės turėtų 
turėti galimybę pakeisti savo finansinius įnašus privačiomis lėšomis, pvz., lėšomis iš fondų ar 
iš privačių naudos gavėjų įnašų. 

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamosi šia antraštine dalimi, Komisija 
ir valstybės narės bendradarbiaudamos 
parengia bendrą stebėsenos ir vertinimo 
sistemą, kurią Komisija priima
įgyvendinimo aktais, taikydama 
91 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 

Remdamosi šia antraštine dalimi, Komisija 
ir valstybės narės bendradarbiaudamos 
parengia bendrą stebėsenos ir vertinimo 
sistemą. Pagal 90 straipsnį Komisija 
priima deleguotuosius aktus, kuriuose 
išdėstomi veiklos metodai ir naudojami 
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procedūrą. sistemos rodikliai.

Or. en

Pagrindimas

Tinkamai parinkti rodiklius itin svarbu ne tik dėl kaimo plėtros programų stebėsenos ir 
vertinimo, bet ir siekiant šią programą koordinuoti su kitomis pagal bendrą strateginę 
programą vykdomomis programomis ir vykdyti bendrų tikslų stebėseną. Tai yra bendro 
pobūdžio sprendimas, kurį reikėtų daryti priimant deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 eilutės 3 ir 4 stulpeliai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

70 000 – kiekvienam jaunajam ūkininkui 
pagal 33 straipsnio 1 dalies a punkto 
i papunktį
70 000 – kiekvienai įmonei pagal 
33 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį
15 000 – kiekvienam mažam ūkiui pagal 
33 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktį

70 000 – kiekvienam jaunajam ūkininkui 
pagal 20 straipsnio 1 dalies a punkto 
i papunktį
70 000 – kiekvienai įmonei pagal 
20 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį
15 000 – kiekvienam mažam ūkiui pagal 
20 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktį
35.000 – kiekvienai išeitinei išmokai pagal 
20 straipsnio 1 dalies ca punktą

Or. en

Pagrindimas

Galiojanti ankstyvo išėjimo į pensiją tvarka turėtų būti išsaugota ir taikoma ne tik smulkiems 
ūkininkams. Tačiau ją reikėtų pritaikyti atsižvelgiant į didesnį išėjimo i pensiją amžių ir 
pakeisti fiksuoto dydžio išmoka, nedidesne nei 35 000 eurų, kuri atitiktų pusę dabartinės 
didžiausios sumos ir pusę didžiausios jaunų ūkininkų įsikūrimo sumos.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
I a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas



PE474.053v01-00 44/49 PR\881155LT.doc

LT

Pakeitimas

Ia PRIEDAS

64 straipsnyje nurodyti nacionaliniai finansiniai paketai

(mln. EUR)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Belgija 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838 73.838

Bulgarija 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215 400.215
Čekijos 
Respublika 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820 432.820

Danija 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536 87.536

Vokietija 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922 1.355.922

Estija 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623 109.623

Airija 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842 377.842

Graikija 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667 595.667

Ispanija 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781 1.219.781

Prancūzija 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806 1.148.806

Italija 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055 1.361.055

Kipras 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926 24.926

Latvija 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703 159.703

Lietuva 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461 267.461
Liuksemburga
s 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383 14.383

Vengrija 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679 584.679

Malta 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762 11.762

Nyderlandai 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850 89.850

Austrija 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744 609.744

Lenkija 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504 2.029.504

Portugalija 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811 614.811

Rumunija 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645 1.435.645

Slovėnija 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743 138.743

Slovakija 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467 302.467

Suomija 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416 326.416

Švedija 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736 291.736
Jungtinė 
Karalystė 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465 362.465

Or. en
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Pagrindimas

Sprendimas dėl lėšų paskirstymo valstybės narėms turėtų būti priimamas ne įgyvendinimo 
akte, o pačiame teisėkūros procedūra priimame akte (žr. pakeitimus 64 straipsniui). 2007–
2013 m. laikotarpiu taikytas paskirstymas buvo laikytas pagrindu skiriant finansinius išteklius 
kiekvienai valstybei narei. Lėšos buvo koreguojamos atsižvelgiant į bendras kaimo plėtrai 
skirtas lėšų sumas, kaip nurodyta Komisijos daugiametės finansinės programos pasiūlyme.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
ribų nustatymo biofiziniai kriterijai

Vietovių, kuriose esama gamtinių kliūčių, 
ribų nustatymo orientaciniai biofiziniai 
kriterijai

Or. en

Pagrindimas

Komisija pateikia atskirą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl privalomų 
biofizinių kriterijų ir atitinkamų ribinių verčių, pagal kurias ateityje būtų nustatomos vietovių, 
kuriose esama gamtinių kliūčių, ribos, kai tik bus surinkti visi duomenys, reikalingi šių 
kriterijų ir ribinių verčių poveikio vertinimui. Iki tol šiame priede nurodyti kriterijai yra 
orientacinio pobūdžio.  
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AIŠKINAMOJI DALIS

Dėl išskirtinės Europos ekonominės, finansinės ir aplinkosaugos padėties reikia imtis politinių 
veiksmų visais lygiais. Ši padėtis daro poveikį ir žemės ūkiui bei kaimui – norint, kad bendra 
politika šiuo klausimu nugalėtų dabartinius ir ateities sunkumus, reikia drąsiai ją keisti.

Europos žemdirbiai turi ir toliau turėti galimybių užtikrinti, kad piliečiai išliktų savarankiški, 
taigi galėtų gauti pakankamai ir kokybiškų maisto bei kitų produktų už prieinamą kainą.

Tai reiškia, kad žemdirbystę reikia derinti su tvaria gamyba ir Europos žemės ūkį formuoti 
galvojant apie ateitį, kai konkurencingumas derės su tvarumu, taip pat kai tvarumas reikš ne 
tik aplinkosaugos sudedamąją dalį, bet ir bus susietas su paties žemės ūkio ilgalaikiu 
ekonominiu ir socialiniu gyvybingumu.  Šiuo požiūriu labiau ekologiškas žemės ūkis yra 
neišvengiama šio sektoriaus gyvybingumo dalis.

Europos žemės ūkis taip pat turi išlinkti konkurencingas palyginti su pagrindinėmis Europos 
prekybos partnerėmis, kuriose jis gausiai subsidijuojamas arba jam taikomos ne tokios 
griežtos gamybos taisyklės.

Žemės ūkio sektorius gali ir privalo turėti svarbų vaidmenį naują strategiją „Europa 2020“ 
įgyvendinant praktikoje, t. y. taikant klimato kaitos švelninimo, inovacijų ir darbo vietų 
kūrimo programas. Taigi ypatingą dėmesį reikėtų skirti kaimo vietovėms, ypač mažiau 
palankioms ūkininkauti, siekiant jas socialiai bei ekonomiškai atgaivinti ir laikytis tvarumo 
principų.

Nauja Europos žemės ūkio ir kaimo politika turi būti pagrįsta trim principais: legitimumo, 
teisingumo ir veiksmingumo, t. y. ištekliai turi būti skiriami tiems tikslams, kuriuos mokesčių 
mokėtojai ir visuomenė laiko tinkamais, jie kuo sąžiningiau turi būti padalijami žemdirbiams, 
regionams ir valstybėms narėms ir turi būti naudojami taip, kad kuo sėkmingiau būtų pasiekta 
norimų rezultatų.

Atsižvelgiant į didelę Europos žemės ūkio įvairovę, kurią reikėtų išsaugoti, ir į poreikį 
išsaugoti bendrą teisinę bazę, pagal kurią įgyvendinama žemės ūkio ir kaimo plėtros politika, 
subsidiarumas turėtų užtikrinti tinkamą šių dviejų krypčių pusiausvyrą.  Be to, nenusižengiant 
būtinybei griežtai kontroliuoti viešąsias lėšas visus teisės aktus reikėtų kuo labiau 
supaprastinti. 

Pereitais metais Parlamentas, nagrinėdamas G. Lyono ir A. Desso pranešimus, abiem atvejais 
didele balsų dauguma patvirtino bendrų politikos gairių rinkinius, kurie buvo tinkamai 
įvertinti.

Dabar, kai Komisija pateikė pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, EP 
raginamas išsakyti nuomonę apie pagrindines ir politikos priemones, kurios turėtų būti 
naudojamos siekiant nustatyto tikslo, šiuo atveju susijusio su pasiūlymu dėl Europos žemės 
ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) skiriamos paramos kaimo plėtrai reguliavimo, paramos, 
kuri skirta bendrai žemės ūkio politikai (BŽŪP) papildyti ir turi būti su ja suderinta.
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Pranešėjas siūlo paaiškinti ir tiksliau apibrėžti tikslus ir prioritetus, susijusius su 
žmogiškaisiais ištekliais, miškininkyste, inovacijomis, ypač atsižvelgiant į kaimo vietovių ir 
žemės ūkio valdų konkurencingumą, gyvūnų gerovę, taršias dujas ir anglis.

Jaunieji ūkininkai
Pranešėjas laikosi nuomonės, kad žemės ūkio dinamiškumas yra esminis reikalavimas kaimo 
vietovių plėtrai. Taigi, vienu iš prioritetų turėtų būti jaunimo pritraukimas į žemdirbių 
bendruomenę, nesvarbu, ar tai būtų daroma vieną kartą keičiant kita, ar pritraukiant pirmą 
kartą įsisteigiančius ūkininkus.

Siekdamas palengvinti jaunų ūkininkų įsisteigimą ir juos pritraukti, taip pat papildyti 
priemones, siūlomas pranešime dėl tiesioginių išmokų reglamento, pranešėjas siūlo paskatas, 
kurios padėtų įveikti, jo manymu, sudėtingiausią kliūtį – įsigyti žemės, taigi ši parama būtų 
teikiama siekiant padėti padengti paskolos palūkanas arba teikiant bankų garantijas žemės 
nuomos sutartims.

Ūkininkavimo nutraukimas
Pranešėjas mano, kad reikėtų labai supaprastinti dabartinius reikalavimus norint nutraukti 
ūkininkavimą ir atpiginti šią procedūrą. Pagal pasiūlymą vienkartinės išmokos, neviršijančios 
50 proc. paramos ūkininkavimo pradžiai, teikiamos jauniems ūkininkams, turi būti teikiamos 
ūkininkams, kurie yra ne jaunesni nei 65 metų ir įsipareigoja visą savo valdą ir atitinkamas 
teises į išmokas visam laikui kitiems ūkininkams.

Ūkių restruktūrizavimas
Siekdamas skatinti ir palengvinti ūkių restruktūrizavimą, pakeisti vieną kartą kita ir pritraukti 
naujų ūkininkų pranešėjas siūlo patobulinti Komisijos siūlomą tvarką, kai metinės išmokos iki 
2020 m. sudaro 120 proc. didžiausios paramos, teikiamos ūkininkauti pradėjusiems jauniems 
ūkininkams, tvarką, kuri įvesta pagal tiesioginių išmokų reglamentą, ir ją pakeisti vienkartine 
išmoka, taip padidinant paskatos veiksmingumą ir sumažinant biurokratijos.

Investicijos
Pranešėjas mano, kad reikėtų pasiūlyti daugiau įvairių galimybių investuoti į ūkius, verslą, ne 
žemės ūkio veiklą ir kitas priemones.

Šios nuostatos ypač turėtų apimti investicijas į modernizavimą, reikalingą dėl naujų sveikatos 
reikalavimų arba siekiant padėti didinti energijos efektyvumą ar mažinti žemės ūkio ir klimato 
sunkumus, konkretus pavyzdys galėtų būti investicijos į naujas drėkinimo sistemas arba 
veikiančių sistemų modernizavimą siekiant didesnio suvartojamo vandens ar energijos 
efektyvumo ir atsižvelgiant į tai, kad pagrindinis tikslas visais atvejais turėtų būti darbo vietų 
kūrimas ir kova su kaimų tuštėjimu.

Agrarinės aplinkosaugos priemonės
Pranešėjas mano, kad agrarinės aplinkosaugos priemonės turėtų būti finansuojamos 
privalomai skiriant ne mažesnę kaip 30 proc. išmoką, lėšų sumą, iš kurios būtų dengiamas 
organinis ūkininkavimas ir išmokos, susijusios su tinklu „Natura 2000“ bei Vandens pagrindų 
direktyva.
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Jis laikosi principo, kad visos agrarinės aplinkosaugos priemonės turėtų būti įtrauktos į 
valstybių narių kaimo plėtros programas, nes ekologinė vertė yra daug daugiau nei I ramsčiui 
priklausančios ekologinės priemonės, taigi daugiau nei priemonės, remiamos tiesioginių 
išmokų tvarka, nes jos apima žemės ūkio veiklą, naudingą klimatui ir aplinkai, taigi abu 
BŽŪP ramsčiai papildo vienas kitą.

Miškai
Pranešėjas siūlo išplėsti miškininkystės paramos programų paramos gavėjų ratą ir įtraukti tų 
ES miškų, kurie nėra nei viešieji, nei privatūs, valdytojus. Jis taip pat siūlo paramą miško 
įveisimui ir miškingų plotų kūrimui pratęsti nuo 10 m. iki 15 m. ir paramą agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimui – nuo trejų iki penkerių metų.

Vietovės, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių
Atsižvelgdamas į tai, kad iki parengiant šį pranešimą nebuvo galima gauti duomenų, kurie 
leistų nustatyti praktines Komisijos siūlomų kriterijų įgyvendinimo pasekmes, ne kalnų 
vietovių, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, ribų nustatymo atveju pranešėjas laikosi kito 
požiūrio nei Komisijos pasiūlytas.

Pranešėjas siūlo valstybėms narėms nustatyti tokių vietovių ribas pagal kriterijus, 
atitinkančius dideles gamtines kliūtis ir suderintus su Audito Rūmų rekomendacijomis, ir 
pagal įsipareigojimus, kuriuos ES prisiėmė Pasaulio Prekybos Organizacijoje. Šiuo tikslu 
biofizinis kriterijus, išvardytus II priede, būtų galima naudoti kaip orientacinius kriterijus.

Rizikos valdymas
Rizikos valdymo sistemų požiūriu pranešėjas mano, kad draudimo susitarimai turėtų apimti ir 
kitas priemones ir, išimties tvarka, numatyti vietos, regionų ir nacionalinius biologinius ir 
klimato rodiklius, naudojamus skaičiuojant nuostolius, kurių būtų neįmanoma pagrįsti ūkio 
lygiu. Turėtų būti laikoma, kad sausros, kurias apima nepalankios klimato sąlygos, atitinka 
tarpusavio pagalbos fondo kompensacijų dėl gamtinių nelaimių teikimo reikalavimus.  Turėtų 
būti galima naudoti tarpusavio pagalbos fondus kompensuojant nuostolius, patirtus ne tik dėl 
gyvūnų ligų, bet ir dėl bičių ligų.

Bendro finansavimo norma
Pranešėjas siūlo Komisijos siūlomas EŽŪFKP įnašo normas, skirtas agrarinėms 
aplinkosaugos priemonėms daugelyje regionų ir mažiau išsivysčiusiuose, atokiausiuose 
regionuose bei mažosiose Egėjo jūros salose finansuoti, atitinkamai padidinti nuo 50 proc. ir 
85 proc. iki 60 proc. ir 90 proc.

Pranešėjas siūlo tiesioginių išmokų ekologinio elemento nepanaudotas lėšas perkelti į II 
ramstį ir iš jų finansuoti agrarinės aplinkosaugos priemones nereikalaujant bendro 
nacionalinio finansavimo.  Jis taip pat siūlo toms lėšoms, kurioms perkelti iš I ramsčio į II 
ramstį valstybės narės gavo leidimą pagal tiesioginių išmokų reglamentą, taip pat netaikyti 
bendro nacionalinio finansavimo reikalavimo.

Be to pranešėjas siūlo suteikti galimybę bendrą nacionalinį finansavimą visiškai padengti iš 
privačių lėšų.

Nacionaliniai finansiniai paketai
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Pagaliau, kadangi Komisija nepateikė jokio tikslaus pasiūlymo, kaip kaimo plėtros biudžetas 
2014–2020 m. laikotarpiu turėtų būti dalijamas valstybėms narėms, pranešėjas, užpildydamas 
spragą, pateikia pasiūlymą, pagrįstą Komisijos 2014–2020 m. daugiametės finansinės 
programos (DFP) pasiūlymu ir lėšų paskirstymo tvarka, galiojusia prieš tai buvusiu 
laikotarpiu, nes jis nemano, jog pagrindinės sąlygos pasikeitė iš esmės.

Šiame pranešime naudojama Komisijos daugiametėje finansinės programoje BŽŪP pasiūlyta 
bendra lėšų suma. Jeigu šiam pasiūlymui būtų padaryti esminiai pakeitimai, pranešimą reikėtų 
persvarstyti.


