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TRUMPAS PAGRINDIMAS

BŽŪP kaimo plėtros aspektas ir toliau išlieka itin svarbi dabartinės reformos dalis ir jos 
prioritetas. Pagal reformą numatoma išlaikyti dviejų ramsčių BŽŪP struktūrą, nekeičiant 
numatyto abiejų ramsčių 2013 m. biudžeto nominaliojo dydžio ir aiškiai nukreipiant 
pastangas į pagrindinių ES prioritetų įgyvendinimo rezultatus. BŽŪP turėtų išlikti strateginės 
svarbos politika, kuria siekiama užtikrinti efektyviausią atsaką į politikos uždavinius ir 
veiksmingiausią biudžeto išteklių naudojimą. Pagal II ramsčio priemonę valstybėms narėms 
turėtų būti suteikiama daugiau veikimo laisvės pritaikyti sprendimus prie specifinių vietos 
poreikių. 

Kadangi laikui bėgant BŽŪP tampa vis sudėtingesnė, būsimoje BŽŪP svarbu numatyti 
geresnį reglamentavimą ir žymų biurokratinės naštos ūkininkams sumažinimą. Reikėtų vengti 
bet kokios nepagrįstos ir pernelyg didelės nacionalinių institucijų administracinės naštos ir 
išlaidų, ypač atsižvelgiant į valstybių narių biudžetų konsolidavimus ir išteklių trūkumą. 
Būtina tikslingai leisti lėšas tam, kad būtų užtikrintas patikimas Sąjungos lėšų valdymas, 
siekiant, kad daugiafunkcė BŽŪP užtikrintų svarbiausias viešąsias gėrybes. Be to, reforma 
siekiama sukurti veiksmingas ir ilgalaikes priemones, kad būtų padidintas efektyvumas žemės 
ūkio sektoriuje.

Komisijos pasiūlymo tikslas – nustatyti specialias politikos galimybes įveikti sunkumus, 
ateityje kilsiančius žemės ūkiui ir kaimo vietovėms, bei siekti BŽŪP nustatytų uždavinių. 
Numatyta stiprinti aplinkosaugos priemones ir kartu skirti daugiau lėšų siekiant spręsti šiuos 
uždavinius remiantis teritoriniu aspektu. Tai pat lėšos, išleidžiamos pagal II ramstį, turėtų būti
labiau nukreiptos į ūkininkų bendruomenę. 

Trumpai, Komisija siūlo, kad kaimo plėtra būtų įtraukta į bendrą strateginę programą su 
kitomis pagal pasidalijamojo valdymo principą valdomomis ES lėšomis, sustiprinant į 
rezultatus orientuotą požiūrį ir taikant aiškesnes, patobulintas išankstines sąlygas. BŽŪP II 
ramstis turėtų būti koordinuojamas su I ramsčiu ir kitais ES fondais (visų pirma Europos 
regioninės plėtros fondu (ERPF), Europos socialiniu fondu (ESF), Sanglaudos fondu ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu (EJŽF)) ir visos šios priemonės turėtų papildyti 
viena kitą. Fondai priklauso ES lygmens Bendrai strateginei programai (BSP), kuri bus 
perkelta į nacionalinio lygmens partnerystės sutartis, įskaitant bendruosius tikslus ir veikimo 
taisykles. Nustačius visiems pagal Bendrą strateginę programą veikiantiems fondams bendras 
taisykles, tiek gavėjams, tiek nacionalinėms institucijoms bus lengviau tvarkyti projektus, taip 
pat palengvės integruotų projektų įgyvendinimas.

Be galo svarbu užtikrinti, kad skiriant išmokas būtų laikomasi viešojo intereso reikalavimų.

Šis pranešimas parengtas remiantis bendromis lėšų sumomis, kurias Komisija numatė skirti 
BŽŪP pagal kitą daugiametę finansinę programą. Jeigu šis pasiūlymas būtų keičiamas iš 
esmės, reikėtų persvarstyti šio pranešimo turinį.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
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pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 30 mln. EUR suma išskaičiuojama iš 1 
dalyje nurodytų lėšų ir panaudojama 56 
straipsnyje nurodytam inovacinio vietos 
bendradarbiavimo apdovanojimui 
finansuoti.

Išbraukta.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

56 straipsnis Išbraukta.
Vietos inovacinio bendradarbiavimo 

kaimo vietovėse apdovanojimas
51 straipsnio 2 dalyje minimos lėšos yra 
naudojamos bendradarbiavimo projektų, 
vykdomų bent dviejų ūkio subjektų, 
įsikūrusių skirtingose valstybėse narėse ir 
įgyvendinančių inovacinius vietos 
lygmens sumanymus, apdovanojimui 
finansuoti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

57 straipsnis Išbraukta.
Kvietimas teikti paraiškas
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1. Ne vėliau kaip nuo 2015 m. Komisija 
kasmet skelbia kvietimą teikti paraiškas 
56 straipsnyje nurodytam apdovanojimui 
gauti. Paskutinis kvietimas teikti 
paraiškas skelbiamas ne vėliau kaip 
2019 m.
2. Kvietime teikti paraiškas nurodoma 
pasiūlymų tema, susijusi su vienu iš 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetų. Be to, 
tema turi būti tinkama projektui 
įgyvendinti bendradarbiaujant 
tarptautiniu lygmeniu.
3. Kvietimas teikti paraiškas yra skirtas 
tiek vietos veiklos grupėms, tiek 
pavieniams ūkio subjektams, 
bendradarbiaujantiems įgyvendinant 
konkretų projektą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

58 straipsnis Išbraukta.
Atrankos procedūra

1. Visose valstybėse narėse pareiškėjai 
teikia konkurso paraiškas atitinkamam 
nacionaliniam kaimo tinklui, atsakingam 
už išankstinę paraiškų atranką.
2. Nacionaliniai kaimo tinklai paraiškoms 
atrinkti iš savo narių sudaro 
nepriklausomų ekspertų išankstinės 
atrankos tarybą. Išankstinė paraiškų 
atranka vykdoma vadovaujantis atmetimo, 
atrankos ir apdovanojimo kriterijais, 
apibrėžtais kvietime teikti paraiškas. 
Kiekvienas nacionalinis kaimo tinklas iš 
anksto atrenka ne daugiau kaip 10 
paraiškų ir jas perduoda Komisijai.
3. Komisija yra atsakinga už 
penkiasdešimties laimėjusių projektų 
atrinkimą iš visų valstybėse narėse iš 
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anksto atrinktų paraiškų. Komisija iš 
nepriklausomų ekspertų sudaro ad hoc 
iniciatyvinę grupę. Ši iniciatyvinė grupė 
surengia laimėjusių paraiškų atranką,
vadovaudamasi atmetimo, atrankos ir 
apdovanojimo kriterijais, apibrėžtais 
kvietime teikti paraiškas.
4. Komisija įgyvendinimo aktu nustato 
sąrašą projektų, kuriems skiriamas 
apdovanojimas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

59 straipsnis Išbraukta.
Finansinis apdovanojimas. Sąlygos ir 

mokėjimas
1. Gali būti apdovanojami tik tie projektai, 
kurie būtų įgyvendinami ne ilgiau kaip 
dvejus metus nuo įgyvendinimo akto, 
kuriuo skiriamas apdovanojimas, 
priėmimo datos. Projekto įvykdymo 
laikotarpis nurodomas paraiškoje.
2. Apdovanojimas skiriamas vienkartine 
išmoka. Išmokos sumą įgyvendinimo 
aktais nustato Komisija, vadovaudamasi
kvietime teikti paraiškas nustatytais 
kriterijais ir atsižvelgdama į paraiškoje 
nurodytas numatomas projekto 
įgyvendinimo sąnaudas. Didžiausia 
apdovanojimo suma vienam projektui 
neturi viršyti 100 000 EUR.
3. Valstybės narės išmoka apdovanojimą 
laimėjusiems pareiškėjams, kai įsitikina, 
kad projektas įgyvendintas. Sąjunga 
kompensuoja atitinkamas išlaidas 
valstybėms narėms pagal Reglamento 
(ES) Nr. HR/2012 IV antraštinės dalies II 
skyriaus 4 skirsnyje nustatytas nuostatas. 
Valstybės narės gali nuspręsti visą 
apdovanojimo sumą ar jos dalį išmokėti 
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laimėjusiems pareiškėjams prieš 
patikrindamos, ar projektas yra 
įgyvendintas, tačiau tokiu atveju jos yra 
pačios atsakingos už šias išlaidas iki to 
laiko, kol bus įsitikinta, kad projektas 
įvykdytas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

60 straipsnis Išbraukta.
Tvarkos, grafikų ir iniciatyvinės grupės 

sudarymo taisyklės
Komisija įgyvendinimo aktais nustato 
išsamias nuostatas dėl projektų atrankos 
tvarkos ir grafikų ir 58 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos nepriklausomų ekspertų 
iniciatyvinės grupės sudarymo taisykles. 
Minėti įgyvendinimo aktai priimami, 
laikantis 91 straipsnyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.
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