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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti 
kai kuriuos neesminius šio reglamento 
elementus, Komisijai turi būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus. Ypač svarbu, 
kad Komisija, atlikdama parengiamąjį 
darbą, surengtų tinkamas konsultacijas, 
taip pat ir ekspertų lygmeniu. Komisija, 
rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai;

(4) siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti 
kai kuriuos neesminius šio reglamento 
elementus, Komisijai turi būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus. Ypač svarbu, 
kad Komisija, atlikdama parengiamąjį 
darbą, surengtų tinkamas konsultacijas, 
taip pat ir ekspertų lygmeniu. Komisija, 
rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai; Europos Parlamento arba 
Tarybos prašymu Audito Rūmai gali 
pateikti savo nuomonę dėl šių deleguotųjų 
aktų pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 287 straipsnio 4 dalį;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sudaromos sąlygos Parlamentui ir Tarybai susidaryti savo atitinkamą 
nuomonę remiantis technine patirtimi, kurią teikia Audito Rūmai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) sandorio išlaidos – išlaidos, kurios yra 
susijusios su įsipareigojimu, bet nėra 
tiesiogiai priskiriamos jo įgyvendinimo

l) sandorio išlaidos – išlaidos, kurios yra 
susijusios su įsipareigojimu ir susidaro 
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išlaidoms; netiesiogiai dėl jo įgyvendinimo;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

r) stichinė nelaimė – natūralus biotinio arba 
nebiotinio pobūdžio įvykis, dėl kurio kyla 
didelių žemės ūkio gamybos sistemų ir 
miškų struktūrų trikdžių, ilgainiui 
ūkininkavimo ir miškininkystės sektoriams 
atnešančių didelę ekonominę žalą;

r) stichinė nelaimė – natūralus biotinio arba 
nebiotinio pobūdžio įvykis, dėl kurio kyla 
didelių žemės ūkio gamybos sistemų ir 
miškų struktūrų trikdžių, ilgainiui 
ūkininkavimo ar miškininkystės 
sektoriams atnešančių didelę ekonominę 
žalą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) katastrofinis įvykis – nenumatytas 
biotinio arba nebiotinio pobūdžio įvykis 
dėl žmogaus veiklos, dėl kurio kyla didelių 
žemės ūkio gamybos sistemų ir miškų 
struktūrų trikdžių, ilgainiui ūkininkavimo
ir miškininkystės sektoriams atnešančių 
didelę ekonominę žalą;

s) katastrofinis įvykis – nenumatytas 
biotinio arba nebiotinio pobūdžio įvykis 
dėl žmogaus veiklos, dėl kurio kyla didelių 
žemės ūkio gamybos sistemų ir miškų 
struktūrų trikdžių, ilgainiui ūkininkavimo
ar miškininkystės sektoriams atnešančių 
didelę ekonominę žalą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) žemės ūkio konkurencingumo, 1) žemės ūkio ir miškininkystės
konkurencingumo,

Pakeitimas 6
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Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) biologinės įvairovės gerinimui, įskaitant
„Natura 2000“ teritorijose, didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimui ir Europos 
kraštovaizdžių būklei;

a) biologinės įvairovės gerinimui, įskaitant
„Natura 2000“ teritorijas, didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemas, ir Europos 
kraštovaizdžių būklės gerinimui;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija nurodo tikslias užduotis, kurias 
reikia atlikti, kad būtų pasiekti visi šiame 
straipsnyje išvardyti tikslai ir Sąjungos 
prioritetai, bei stebės jų pažangą.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi Parlamento kvietimas labiau orientuoti politiką į ES veiksmų 
rezultatus ir vertinti jos pažangą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė savo 
nacionalinėse programose aiškiai nustato 
savo poreikius pagal Sąjungos prioritetus 
ir rodiklius, leidžiančius Komisijai stebėti 
pasiektus rezultatus.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi Parlamento kvietimas labiau orientuoti politiką į ES veiksmų 
rezultatus ir vertinti jos pažangą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprastai Komisija ir valstybės narės 
užtikrina, kad ES parama būtų skiriama 
kaimo vietovėms ten, kur ji labiausiai 
reikalinga.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi Parlamento kvietimas labiau orientuotis į ES veiksmų rezultatus.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies n punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) visos valstybių narių paskirtos 72 
straipsnio 2 dalyje nurodytos institucijos ir
informacijos tikslais valdymo ir kontrolės 
struktūros trumpas aprašymas;

i) visos valstybių narių paskirtos 72 
straipsnio 2 dalyje nurodytos institucijos ir 
valdymo ir kontrolės struktūros aprašymas, 
įskaitant galimybę patikrinti ir 
kontroliuoti kaimo plėtros priemones ir 
pagalbines priemones; viena iš sąlygų, 
kad regioninės plėtros programa būtų 
patvirtinta, yra Komisijos sprendimas, jog 
valdymo ir kontrolės struktūra yra 
veiksminga ir efektyvi; 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
nustato veiksmingas priemones, įskaitant 
aiškius ir nedviprasmiškus atrankos 
kriterijus, kad būtų sumažinta neteisėto 
dvigubo finansavimo ES lėšomis ar 
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nacionalinėmis lėšomis rizika.

Pagrindimas

Reglamento projekte numatoma finansuoti daug (naujų) priemonių iš ES fondų arba 
nacionalinių lėšų, bet ne iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP). Ši 
finansavimo įvairovė sukelia aukštą neteisėto dvigubo finansavimo riziką, kuri turi būti 
sumažinta.

Pakeitimas 12

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. Komisija dar kartą patikslina šios 
priemonės tikslus ir nustato aiškius 
kriterijus ir veiksmingą kontrolę tam, kad 
būtų išvengta neteisėtų veiksmų.

Pagrindimas

Pagal reglamento projektą parama pagal šią priemonę taip pat apima metines išmokas 
ūkininkams, kurie paraiškos dėl paramos pateikimo metu dalyvauja smulkiųjų ūkininkų 
programoje ne mažiau kaip vienerius metus ir kurie įsipareigoja visą savo valdą ir 
atitinkamas teises į išmokas visam laikui perleisti kitam ūkininkui. Nėra aišku, ko tikimasi 
pasiekti šia priemone. Tai tarsi priedas prie pajamų ar pensijų sistema ūkininkams, kurie 
visam laikui perleidžia visą savo valdą. Neaišku, kodėl tokia parama turėtų būti finansuojama 
pagal II ramstį. Taigi, siūloma išbraukti šią papildomą priemonę, nebent Komisija pateiktų 
atitinkamą tikslų ir užduočių paaiškinimą ir sukurtų aiškius kriterijus ir veiksmingus 
patikrinimus tam, kad išvengtų neteisėtų ūkininkų veiksmų siekiant gauti paramą, pavyzdžiui, 
formaliai perduodant savo valdas šeimos nariui.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) studijoms ir investicijoms, susijusioms 
su kaimų ir kaimo kraštovaizdžių 
kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymu, 
atkūrimu ir atnaujinimu, įskaitant 
susijusius socialinius ekonominius 

f) studijoms ir investicijoms, susijusioms 
su didelės ekologinės vertės vietovių,
kaimų ir kaimo kraštovaizdžių bei
kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymu, 
atkūrimu ir atnaujinimu, įskaitant 
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aspektus; susijusius socialinius ekonominius 
aspektus, taip pat informuotumo 
aplinkosaugos srityje iniciatyvoms;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) investicijoms, kuriomis siekiama 
perkelti veiklą ir pertvarkyti netoli kaimo 
gyvenviečių esančius pastatus ar patalpas, 
kad būtų pagerinta gyvenvietės gyvenimo 
kokybė arba padidintas jos aplinkosauginis 
veiksmingumas.

g) investicijoms, kuriomis siekiama 
perkelti veiklą ir pertvarkyti netoli kaimo 
gyvenviečių ir jose esančius pastatus ar 
patalpas, kad būtų pagerinta gyvenvietės 
gyvenimo kokybė arba padidintas jos 
aplinkosauginis veiksmingumas.

Pakeitimas 15

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 skiriama tik toms gamintojų 
grupėms, kurios atitinka MVĮ apibrėžtį
arba kurioms taikomi valstybių narių 
teisės aktai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir 
miškų savininkų asociacijoms. Tinkamai 
pagrįstais atvejais ji gali būti skiriama ir 

2. Parama atitinkamai skiriama 
ūkininkams, privačių miškų savininkams ir 
miškų savininkų asociacijoms, taip pat 
miškų savininkams arba viešiesiems 
administratoriams, kurie nefinansuojami 
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kitiems žemės valdytojams. nacionalinio biudžeto lėšomis. Tinkamai 
pagrįstais atvejais ji gali būti skiriama ir 
kitiems žemės valdytojams.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priimamos priemonės, kuriomis bus 
aiškiai apibrėžti BŽŪP I ir II ramsčio 
tikslai ir užtikrinama, kad sprendimas 
finansuoti priemonę pagal vieną ramstį 
būtų grindžiamas tos priemonės indėliu 
pasiekti to ramsčio tikslus.

Pagrindimas

Nors tiesioginės išmokos pagal I ramstį gali prisidėti prie ūkių pajamų, į kaimo plėtros (II 
ramstis) reglamentą taip pat įtraukta pajamų stabilizavimo priemonė, pagal kurią teikiama 
kompensacija ūkininkams, kurių pajamos labai sumažėjo Būtina aiškiai apibrėžti I ir II 
ramsčio tikslus ir užtikrinti, kad sprendimas finansuoti priemonę pagal vieną ramstį būtų 
grindžiamas tos priemonės indėliu pasiekti to ramsčio tikslus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės išlaiko 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu dėtų pastangų 
lygį ir ne mažiau kaip 25 proc. bendro 
EŽŪFKP įnašo skiria kiekvienai kaimo 
plėtros programai, skirtai klimato kaitos 
švelninimui bei prisitaikymui prie jos ir 
žemės valdymui pagal agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato, ekologinio 
ūkininkavimo ir išmokų vietovėms, 
kuriose esama gamtinių ar kitokių 
specifinių kliūčių, priemones;
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Pagrindimas

Tam, kad būtų paskirstyti ištekliai, paminėti 28 konstatuojamojoje dalyje, yra svarbu įtraukti 
tekstą, esantį konstatuojamoje dalyje, į privalomas nuostatas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai parama skiriama remiantis 
standartinėmis arba papildomomis 
sąnaudomis ir prarastomis pajamomis, 
valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
skaičiavimai būtų tinkami bei tikslūs ir 
atlikti iš anksto, laikantis teisingo, 
sąžiningo ir patikrinamo apskaičiavimo 
metodo. Todėl nuo institucijų, atliekančių 
skaičiavimus, nepriklausoma įstaiga, turinti 
deramą kompetenciją, išduoda pažymą, 
kuria patvirtinama, kad apskaičiavimai 
tinkami ir tikslūs. Ta pažyma įtraukiama į 
kaimo plėtros programą.

2. Kai parama skiriama remiantis 
standartinėmis arba papildomomis 
sąnaudomis ir prarastomis pajamomis, 
valstybės narės užtikrina, kad atitinkami 
skaičiavimai būtų tinkami bei tikslūs ir 
atlikti iš anksto, laikantis teisingo, 
sąžiningo ir patikrinamo apskaičiavimo 
metodo. Todėl nuo institucijų, atliekančių 
skaičiavimus, nepriklausoma įstaiga, turinti 
deramą kompetenciją, išduoda pažymą, 
kuria patvirtinama, kad apskaičiavimai 
tinkami ir tikslūs. Ta pažyma įtraukiama į 
kaimo plėtros programą. Komisija, prieš 
patvirtindama programas, įsitikina, kad 
visi atitinkami elementai yra įtraukti į 
skaičiavimus ir kad pagrindinės prielaidos 
ir parametrai yra tinkami.

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsispindi Audito Rūmų nurodytos problemos, pavyzdžiui, problemos, 
susijusios su pagalbos dydžių nustatymu (žr. specialios ataskaitos Nr. 7/2011 97 dalį).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) parodyti kaimo plėtros politikos pažangą 
ir laimėjimus, įvertinti kaimo plėtros 
politikos intervencijos poveikį, 
veiksmingumą, našumą ir aktualumą;

a) kritiškai ir objektyviai įvertinti kaimo 
plėtros politikos pažangą ir laimėjimus, 
įvertinti kaimo plėtros politikos 
intervencijos poveikį, efektyvumą,
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veiksmingumą ir tinkamumą;

Pagrindimas

Pirminė formuluotė yra per griežta.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Europos Parlamento arba Tarybos 
prašymu Europos Audito Rūmai gali 
pateikti nuomonę dėl deleguotųjų aktų, 
nurodytų 2(2), 6(2), 12(2), 15(5), 16(9), 
17(4), 19(6), 20(8), 21(4), 22(3), 23(3), 
29(10), 34(4), 35(5), 36(10), 37(4), 43(2), 
45(3), 46(6), 47(6), 51(4) ir 95 
straipsniuose.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sudaromos sąlygos Parlamentui ir Tarybai susidaryti savo atitinkamą 
nuomonę remiantis technine patirtimi, kurią teikia Audito Rūmai.
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