
AD\915616LT.doc PE491.199v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Biudžeto komitetas

2011/0280(COD)

16.10.2012

NUOMONĖ
Biudžeto komiteto

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams 
skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės
(COM(2011) 0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD))

Nuomonės referentas: Giovanni La Via



PE491.199v02-00 2/9 AD\915616LT.doc

LT

PA_Legam



AD\915616LT.doc 3/9 PE491.199v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tiesioginės išmokos ūkininkams yra nepaprastai svarbi BŽŪP dalis ir svarbus šiuo metu 
vykdomos reformos prioritetas. Šia reforma siekiama subalansuoti pajamų rėmimą ir naujus 
viešosios politikos uždavinius, įtraukiant aplinkosaugos reikalavimus, glaudžiai susietus su 
ekologija, į pirmąjį ramstį. Nauda aplinkai ir klimatui yra papildomas ūkininkų pajamų 
rėmimo kriterijus – taip siekiama užtikrinti, kad visi ūkininkai spręstų šiuos klausimus. Be to, 
bus laikomasi Sąjungos finansinių interesų. 

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 konsolidavimą ir išteklių trūkumą. Būtina 
tikslingai leisti lėšas, kad būtų užtikrintas patikimas Sąjungos lėšų valdymas, siekiant, kad 
daugiafunkcė BŽŪP užtikrintų svarbiausias viešąsias gėrybes. 

Komisijos pasiūlymo tikslas – bendrais bruožais nustatyti pagrindines politikos galimybes 
siekiant įveikti sunkumus, ateityje kilsiančius žemės ūkyje ir kaimo vietovėse, ir siekti BŽŪP 
nustatytų tikslų, būtent perspektyvios maisto gamybos, tvaraus gamtos išteklių valdymo ir 
klimato veiksmų bei darnaus teritorinio vystymosi.

Trumpai apibendrinus, Komisija siūlo, kad trisdešimt procentų tiesioginių išmokų būtų 
susietos su ekologiniais reikalavimais, siekiant užtikrinti, kad visi ūkiai teiktų naudą aplinkai 
ir klimatui. Be to, speciali parama siūloma smulkiesiems ūkininkams, kad būtų supaprastinta 
jiems teikiama parama, – tai papildoma parama jauniesiems ūkininkams, kad daugiau jaunųjų 
ūkininkų ir toliau dirbtų arba pradėtų dirbti šiame sektoriuje. Taip pat siūloma neprivalomoji 
išmokų sistema mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms, kad būtų pripažinta tokių vietovių 
svarba. Reaguodama į raginimus užtikrinti sąžiningą paskirstymą, Komisija taip pat siūlo 
nustatyti ribas ūkiams, gaunantiems dideles tiesiogines išmokas, ir mažinti tiesioginių išmokų 
ūkininkams skirtumus valstybėse narėse.  Dėl kompleksinės paramos – Komisija keičia kai 
kuriuos reikalavimų dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės ir teisės aktų nustatytų 
valdymo reikalavimų aspektus. 

Labai svarbu užtikrinti, kad būtų laikomasi viešojo intereso reikalavimų, susietų su išmokų 
skyrimu.

Šis pranešimas parengtas remiantis bendromis lėšų sumomis, kurias Komisija numatė skirti 
BŽŪP kitoje daugiametėje finansinėje programoje. Jeigu tas pasiūlymas būtų keičiamas iš 
esmės, reikėtų persvarstyti šios nuomonės turinį.
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PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) svarbu, kad kitu finansinio 
programavimo laikotarpiu būtų bent 
išsaugotos 2013 m. biudžete BŽŪP 
numatytos sumos. Siekiant spręsti su 
aprūpinimo maistu saugumu, aplinkos 
apsauga, klimato kaita ir teritorine 
pusiausvyra susijusius uždavinius 
padidėjusioje ES, taip pat norint, kad 
BŽŪP padėtų sėkmingai įgyvendinti 
strategiją „Europa 2020“, bus reikalingi 
pakankami finansiniai ištekliai;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
2 išlaidų kategorijos viršutinė riba

Kitu finansinio programavimo laikotarpiu 
reikėtų bent išlaikyti 2013 m. biudžete 
BŽŪP numatytas sumas. Siekiant spręsti 
su aprūpinimo maistu saugumu, aplinkos 
apsauga, klimato kaita ir teritorine 
pusiausvyra susijusius uždavinius 
padidėjusioje ES, taip pat norint, kad 
BŽŪP padėtų sėkmingai vykdyti strategiją 
„Europa 2020“, bus reikalingi pakankami 
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finansiniai ištekliai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) metinė tiesioginių išmokų suma sudaro 
mažiau nei 5 % jų bendrų per paskutinius 
finansinius metus vykdant ne žemės ūkio 
veiklą gautų pajamų arba

Išbraukta.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalis netaikoma ūkininkams, kurie už 
ankstesnius metus gavo mažesnę kaip 
5 000 EUR tiesioginių išmokų sumą.

Išbraukta.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 10 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesioginėms išmokoms skirti.

1. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. valstybės 
narės gali nuspręsti skirti papildomą 
paramą priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, finansuojamas iš EŽŪFKP, 
kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. […] 
[RDR], kuri 2014–2019 kalendoriniais 
metais sudarytų iki 25 % šio reglamento II 
priede nustatytų valstybių narių metinių 
nacionalinių viršutinių ribų. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
tiesioginėms išmokoms skirti.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bulgarija, 
Estija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, 
Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija 
gali nuspręsti pagal šį reglamentą 
tiesioginėms išmokoms skirti iki 5 % 
paramos priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, 2015–2020 m. finansuojamas iš 
EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente (ES) 
Nr. […] [RDR], skiriamos sumos. Todėl 
atitinkama suma nebegali būti naudojama 
paramos priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas.

2. Iki 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bulgarija, 
Estija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, 
Latvija, Lenkija, Lietuva, Portugalija, 
Rumunija, Slovakija, Suomija ir Švedija 
gali nuspręsti pagal šį reglamentą 
tiesioginėms išmokoms skirti iki 5 % 
paramos priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas, 2015–2020 m. finansuojamas iš 
EŽŪFKP, kaip nurodyta Reglamente (ES) 
Nr. […] [RDR], skiriamos sumos, su 
sąlyga, kad EŽŪFKP liktų mažiausiai 
20 % sumos. Todėl atitinkama suma
nebegali būti naudojama paramos 
priemonėms pagal kaimo plėtros 
programas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko nacionaliniu arba, jei 
taikomas 20 straipsnis, regionų lygmeniu. 
Jei išmoka taikoma regionų lygmeniu, 
valstybės narės kiekvienam regionui 
naudoja pagal 3 dalį nustatytos viršutinės 
ribos dalį. Ši kiekvienam regionui 
tenkanti viršutinės ribos dalis 
apskaičiuojama atitinkamą regioninę 
viršutinę ribą, nustatytą pagal 20 
straipsnio 2 dalį, padalijant iš viršutinės 
ribos, nustatytos pagal 19 straipsnio 1 
dalį.

2. Valstybės narės šiame skyriuje nurodytą 
išmoką taiko kiekvienu teisės į išmokas 
atveju.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Bet kokia nacionalinė suma, 
naudojama ne pagal šio skyriaus 
nuostatas, naudojama agrarinės 
aplinkosaugos priemonėms pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 
finansuoti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Visos lėšos, gautos sumažinus bazines 
priemokas ar mokamas nuobaudas dėl 
įsipareigojimų nesilaikymo, vadovaujantis 
šio skyriaus nuostatomis ir 30, 31 ir 32 
straipsniais, lieka valstybėse narėse ir 
regionuose, kuriuose tos lėšos gautos.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Bet kokia suma, susidariusi dėl 
išmokų mažinimo arba nuobaudų, 
taikomų dėl įsipareigojimų nesilaikymo 
pagal šį straipsnį, taip pat 30, 31 ir 32 
straipsnius, lieka valstybėje narėje ir 
regione, kuriame toji suma susidarė.

Pakeitimas 11
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Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Nepanaudoti asignavimai, laikantis 
valstybių narių nacionalinių viršutinių 
ribų, kurie buvo skirti šiame skyriuje 
nurodytoms išmokoms finansuoti, lieka 
valstybėse narėse ir naudojami 
agrarinėms aplinkosaugos ir klimato 
priemonėms pagal Reglamentą (ES) 
Nr. .../20xx (EŽŪFKP).



AD\915616LT.doc 9/9 PE491.199v02-00

LT

PROCEDŪRA

Pavadinimas Tiesioginės išmokos ūkininkams pagal BŽŪP paramos schemas

Nuorodos COM(2011)0625 – C7-0336/2011 – 2011/0280(COD)

Atsakingas komitetas
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI
25.10.2011

Nuomonę pateikė
       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG
25.10.2011

Nuomonės referentas (-ė)
       Paskyrimo data

Giovanni La Via
6.2.2012

Priėmimo data 10.10.2012

Galutinio balsavimo rezultatai +:
–:
0:

25
2
2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 
nariai

Marta Andreasen, Richard Ashworth, Francesca Balzani, Zuzana 
Brzobohatá, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal 
Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Lucas 
Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, 
Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, 
George Lyon, Barbara Matera, Juan Andrés Naranjo Escobar, 
Dominique Riquet, Potito Salatto, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys 
(-iai)

Maria Da Graça Carvalho, Georgios Papastamkos, Nils Torvalds, 
Catherine Trautmann


