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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios pastabos
Šiame pasiūlyme dėl teisės akto dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, pagal antrąjį ramstį numatyti perspektyvūs ES 
aplinkos politikos problemų sprendimo būdai, nes juo sukuriamos ir stiprinamos paskatos 
didinti žemės ūkio tvarumą. Naujuoju reglamentu valstybėms narėms turi būti suteikiamos 
tinkamos priemonės ekologinėms, socialinėms ir ekonominėms problemoms spręsti. Daugeliu 
siūlomų priemonių galima prisidėti saugant biologinę įvairovę, stabdant dirvožemio eroziją ir 
gerinant požeminio vandens kokybę.
Dabartinė reforma neturi tapti neišnaudota galimybe padaryti esminius pakeitimus, nes tai 
pakenktų ne tik aplinkai, bet ir ES ūkininkams bei mokesčių mokėtojams. Todėl antrasis 
ramstis yra labai svarbus. Valstybės narės turi būti remiamos, kad galėtų kurti gerai 
organizuotas priemones, kuriomis būtų aktyviai tenkinami kaimo bendruomenių poreikiai.

Viešųjų gėrybių teikimas
Žemės ūkio sektorius ir kaimo vietovės turi stiprinti savo pastangas siekdamos klimato ir 
energetikos politikos tikslų ir įgyvendindamos biologinės įvairovės strategiją. Šiuo tikslu 
ūkininkai, kurie kartu su miškininkais yra svarbiausi žemės valdytojai, turi būti remiami, nes 
rinkos kainos neatspindi tokių viešųjų gėrybių teikimo.

Būtiniausios išlaidos aplinkai
Turi būti numatytos privalomos būtiniausios išlaidos aplinkosaugos priemonėms kaimo 
vietovėse, įskaitant agrarines aplinkosaugos ir klimato priemones, „Natura 2000“ ir projektus 
įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą ir siekiant ekologinės žemdirbystės. Būtina 
ekologinėms priemonėms ir su tuo susijusioms ekologinėms žemės ūkio bei aplinkosaugos 
priemonėms ES kaimo plėtros programose teikti pirmenybę. Šios būtiniausios išlaidos ilguoju 
laikotarpiu apskritai visiems ES piliečiams ir visuomenei duos naudos.

Ekologinis ūkininkavimas ir didelės gamtinės vertės ūkininkavimo sistemos (angl. high 
nature value farming, HNVF)
Ekologinis ūkininkavimas ir didelės gamtinės vertės ūkininkavimo sistemos tvarumo požiūriu 
turi būti ypač sėkmingos, todėl turi būti remiamos horizontaliai taikant priemonių derinį. 
Ekologinė žemdirbystė parodė, kad ji gali duoti ir teigiamų ekologinių aspektų, ir suteikti 
ekonominį stabilumą, pradedant nuo biologinės įvairovės, dirvožemio ir vandens kokybės 
apsaugos bei gerinimo, kovos su klimato kaita iki tausesnio gamtos išteklių naudojimo. 
Remiant ekologinę žemdirbystę visų pirma galima kurti darbo vietas, viešąsias gėrybes ir 
kokybiško maisto pasiūlą.

Negalima finansuoti rizikos valdymo, jei dėl to nukenčia tvarumas
Antrojo ramsčio tikslas – tvari kaimo plėtra, juo siekiama, „kad Sąjungos žemės ūkio 
sektorius būtų labiau subalansuotas teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus klimatui, atsparus 
jo kaitai ir grindžiamas inovacijomis“. Šis tikslas yra nesuderinamas su rizikos valdymo 
finansavimo priemonėmis. Pajamų stabilizavimas jau reglamentuotas pagal pirmąjį ramstį, 
taigi nėra reikalo jį papildomai įtvirtinti pagal antrąjį ramstį. Jei reikalingos specialios rizikos 
valdymo priemonės, jos turi būti nustatytos pagal pirmąjį ramstį. Pavojus, kad dėl rizikos 
valdymo svarbios lėšos aplinkai ir plėtrai liks draudimo sektoriuje, yra per didelis.
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Kaimo plėtros rėmimas ne tik žemės ūkio sektoriuje
Ypač svarbi kaimo vietovių vietos infrastruktūros ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
siekiant užkirsti kelią emigracijos tendencijoms. Prie to priskirtina ir sveikatos priežiūros bei 
prevencijos įstaigų, kurios galėtų pagerinti galimybes naudotis sveikatos priežiūros įstaigų 
paslaugomis regionuose, plėtra. Kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“, taip būtų 
skatinamas ir kokybiškų darbo vietų (gydytojų, vaistininkų, slaugytojų ir kt.) kūrimas ir 
didinamas užimtumas. 
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PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komitetą įtraukti į savo pranešimą šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Sąjungos kaimo plėtros prioritetai 
turėtų būti įgyvendinami atsižvelgiant į 
darnų vystymąsi ir Sąjungos paramą siekį 
apsaugoti ir pagerinti aplinką, kaip 
nustatyta Sutarties 11 ir 19 straipsniuose, 
vadovaujantis principu „teršėjas moka“. 
Valstybės narės, naudodamos Komisijos 
priimtą metodiką, turėtų teikti informaciją 
apie paramą klimato kaitos prevencijos 
tikslams, kuri derinama su užmoju šiam 
tikslui skirti mažiausiai 20 proc. Sąjungos 
biudžeto;

(6) Sąjungos kaimo plėtros prioritetai 
turėtų būti įgyvendinami atsižvelgiant į 
darnų vystymąsi ir Sąjungos paramą siekį 
apsaugoti ir pagerinti aplinką, kaip 
nustatyta Sutarties 11 ir 19 straipsniuose, 
vadovaujantis principu „teršėjas moka“. 
Valstybės narės, naudodamos Komisijos 
priimtą metodiką, turėtų teikti informaciją 
apie tai, kaip jos įgyvendins biologinės 
įvairovės strategiją, ir apie klimato kaitos 
prevencijos tikslus, kuri derinama su 
užmoju šiam tikslui skirti mažiausiai 
20 proc. Sąjungos biudžeto;

Or. en

Pagrindimas

Daugelis vietinių rūšių Europoje yra nykstančios. Maisto gamybai ir sėkmingam žemės 
valdymui Europoje ypač svarbios stabilios žemės ūkio ekosistemos ir biologinė įvairovė. 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros politika yra viena iš pagrindinių politikos sričių, kurią privalu 
vykdyti siekiant įgyvendinti biologinės įvairovės strategiją. Siekiant apsaugoti biologinę 
įvairovę ir užtikrinti ilgalaikį mūsų maisto ir ūkininkavimo sistemų atsparumą, ypač svarbu, 
kad biologinės įvairovės strategija būtų aiškiai pripažįstama prioritetu.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
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svarbių vietovių poreikiams patenkinti. 
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms ir 
kuriant trumpo tiekimo tinklus. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai. Kad šių teminių 
paprogramių intervencinis veiksmingumas 
būtų didesnis, valstybėms narėms turėtų 
būti leidžiama numatyti didesnį paramos 
tam tikriems paprogramių veiksmams dydį;

svarbių vietovių poreikiams patenkinti. 
Teminiai paprogramiai turėtų būti taikomi, 
be kita ko, jauniesiems ūkininkams, 
mažiems ūkiams, didelės gamtinės vertės 
ūkiams, kalnų vietovėms, kuriant trumpo 
tiekimo tinklus ir sprendžiant su aplinka 
susijusius uždavinius. Teminiuose 
paprogramiuose taip pat turėtų būti 
numatoma galimybė pertvarkyti žemės 
ūkio sektorius, kurie turi didelio poveikio 
kaimo vietovių plėtrai, ir nesukelti
neigiamų socialinės ir aplinkos apsaugos 
padarinių. Kad šių teminių paprogramių 
intervencinis veiksmingumas būtų 
didesnis, valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama numatyti didesnį paramos tam 
tikriems paprogramių veiksmams dydį;

Or. en

Pagrindimas

Remti didelės gamtinės vertės ūkininkavimą yra ES tikslas, bendras kaimo plėtros ir 
biologinės įvairovės politikos sritims. Tačiau, norint remti didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimą, reikia naujo metodo. Reikėtų užsibrėžti tikslą sukurti pastovią ir efektyvią 
strategiją didelės gamtinės vertės ūkininkavimui visoje ES remti. Su didele gamtine verte 
susiję ūkininkavimo uždaviniai nėra susiję vien su aplinka; šios ūkininkavimo sistemos yra 
pažeidžiamos ir ekonomiškai, ir socialiai. Jei rasime tinkamą paramą didelei gamtinei vertei, 
galėsime padėti daugeliui ūkininkų nestabdyti savo veiklos ir išlaikyti daug daugiau žmonių 
žemės ūkio regionuose.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant laisvalaikį ir kultūrą, kaimų 
atnaujinimas ir veikla, kuria siekiama 
atkurti ir atnaujinti kaimų kultūrinį bei 
gamtos paveldą ir kaimo kraštovaizdžius, 
yra pagrindinis pastangų išnaudoti augimo 
potencialą ir skatinti kaimo vietovių 
tvarumą elementas. Todėl parama turėtų 
būti skiriama veiksmams, kuriais siekiama 

(24) kaimo vietovių vietos infrastruktūros 
ir pagrindinių vietos paslaugų plėtra, 
įskaitant sveikatos priežiūros ir 
prevencijos įstaigas, laisvalaikį ir kultūrą, 
kaimų atnaujinimas ir veikla, kuria 
siekiama atkurti ir atnaujinti kaimų 
kultūrinį bei gamtos paveldą ir kaimo 
kraštovaizdžius, yra pagrindinis pastangų 
išnaudoti augimo potencialą ir skatinti 
kaimo vietovių tvarumą elementas. Todėl 
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minėto tikslo, įskaitant prieigą prie 
informacinių ir ryšių technologijų ir 
spartaus bei itin spartaus plačiajuosčio 
ryšio vystymą. Drauge su šiais tikslais 
turėtų būti siekiama paslaugų bei 
infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti deleguojamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

parama turėtų būti skiriama veiksmams, 
kuriais siekiama minėto tikslo, įskaitant 
prieigą prie informacinių ir ryšių 
technologijų ir spartaus bei itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio vystymą. Drauge su 
šiais tikslais turėtų būti siekiama paslaugų 
bei infrastruktūros, kuriomis skatinama 
socialinė įtrauktis ir keičiamos kaimo 
vietovių socialinio bei ekonominio 
nuosmukio ir gyventojų skaičiaus 
mažėjimo tendencijos, plėtros. Siekiant 
kuo didesnio šios paramos veiksmingumo, 
atitinkami veiksmai turėtų būti 
įgyvendinami pagal savivaldybių plėtros 
planus, jei tokie yra, o jų pagrindinės 
paslaugos, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros 
ir prevencijos įstaigų plėtra, plėtojamos 
vienos arba daugiau kaimo bendruomenių. 
Siekiant užtikrinti darną su Sąjungos 
klimato politikos tikslais, Komisijai turėtų 
būti deleguojamas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, kuriais 
būtų nustatoma, kokių tipų 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

Or. de

Pagrindimas

Kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“, būtų galima sukurti kokybiškų darbo vietų 
(gydytojų, vaistininkų, slaugytojų ir kt.) ir taip padidinti užimtumo lygį. Be to, šiuo pasiūlymu 
užtikrinama galimybė naudotis sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis regionuose.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) siekiant išsaugoti ir padidinti 
biologinę įvairovę žemės ūkio regionuose, 
reikia, kad kaimo plėtra būtų prisidedama 
prie tinkamo tinklo „Natura 2000“ 
įgyvendinimo nustatant konkrečias 
priemones, skirtas valdymo praktikai 
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parengti ir projektams įgyvendinti, 
įskaitant konkrečią infrastruktūrą 
(negamybinės investicijos).

Or. en

Pagrindimas

Didinant biologinę įvairovę žemės ūkio regionuose labai svarbu, kad kaimo plėtra būtų 
prisidedama prie visiško tinklo „Natura 2000“ įgyvendinimo ir kad kaimo plėtros reglamentu 
būtų įgyvendinama atitinkama tinklo dalis. Reikia derinti veiksmus su struktūrinėmis 
programomis (ERPF, BP) ir aplinkos finansine priemone, siekiant užtikrinti, kad jos atliktų 
papildomas funkcijas ir kad būtų patenkinti visi tinklo „Natura 2000“ poreikiai.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Supaprastinimo tikslais ir 
siekiant paramos gavėjams suteikti 
galimybę patiems rengti ir įgyvendinti 
didesnės pridėtinės vertės turinčius 
integruotus projektus, visų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui turėtų apimti bendra priemonė. 
Ši priemonė turėtų aprėpti miškų išteklių 
išplėtimą ir gerinimą žemėje įveisiant 
mišką ir sukuriant agrarinės 
miškininkystės sistemas, kuriomis 
apjungiami ekstensyvusis žemės ūkis ir 
miškininkystės sistemos, gaisrų arba kitų 
stichinių nelaimių nuniokotų miškų 
atkūrimą ir atitinkamas prevencines 
priemones, investicijas į naujas 
miškininkystės technologijas ir į miško 
produktų perdirbimą ir prekybą, kuriomis 
siekiama pagerinti miškų savininkų 

(25) miškininkystė yra neatsiejama kaimo 
plėtros dalis, todėl parama tausiam ir 
klimatui palankiam žemės naudojimui 
turėtų apimti ir miškų plotų plėtrą bei tausų 
miškų valdymą. Per 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpį įvairios 
priemonės apėmė skirtingų tipų paramą 
investicijoms į miškininkystę ir jos 
valdymui. Turėtų būti vengiama šia parama 
iškreipti konkurenciją, ji turėtų būti 
neutrali rinkos atžvilgiu ir būti susijusi su 
aplinkos tikslais. Miškų valdymo planai, 
įskaitant biologinės įvairovės aspektus, 
turėtų būti taikomi visiems miškams, 
kuriems pagal kaimo plėtros programas 
skiriamos lėšos. Todėl turėtų būti nustatyti 
paramos teikimo apribojimai, susiję su 
paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu statusu. 
Vietovėse, kurias valstybės narės priskyrė 
prie vidutinio arba didelio gaisro pavojaus 
vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų ir ne vien kelių 
tiesimo bei vandens rezervuarų įrengimo; 
reikėtų įtraukti modernizuotą tradicinę 
praktiką. Pagal miško valdymo plano 
apsaugos skyrių visi prevenciniai veiksmai 
turėtų būti privaloma kiekvieno miško 
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ekonominį ir aplinkosauginį 
veiksmingumą, ir nerentabilias 
investicijas, kuriomis siekiama padidinti 
ekosistemų atsparumą, atsparumą klimato 
kaitai ir miškų ekosistemų aplinkosauginę 
vertę. Turėtų būti vengiama šia parama 
iškreipti konkurenciją, ji turėtų būti 
neutrali rinkos atžvilgiu. Todėl turėtų būti 
nustatyti paramos teikimo apribojimai, 
susiję su paramos gavėjų dydžiu ir teisiniu 
statusu. Vietovėse, kurias valstybės narės 
priskyrė prie vidutinio arba didelio gaisro 
pavojaus vietovių, turėtų būti imtasi gaisrų 
prevencijos veiksmų. Visi prevenciniai 
veiksmai turėtų būti miškų apsaugos plano
dalis. Jei stichinės nelaimės atveju 
ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos. 
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Ja turėtų būti 
prisidedama prie Sąjungos miškininkystės 
strategijos16 įgyvendinimo; Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai;.

valdymo plano dalis. Jei stichinės nelaimės 
atveju ketinama taikyti sumažėjusio miško 
potencialo atkūrimo priemonę, stichinė 
nelaimė turėtų būti oficialiai pripažinta 
viešosios mokslinės organizacijos. 
Miškininkystės priemonė turėtų būti 
priimama atsižvelgiant į Sąjungos ir 
valstybių narių tarptautinius 
įsipareigojimus ir grindžiama valstybių 
narių nacionaliniais arba mažesnės 
apimties miškų planais ar lygiavertėmis 
priemonėmis, kuriomis turėtų būti 
atsižvelgta į ministrų konferencijose 
Europos miškų apsaugos klausimais 
prisiimtus įsipareigojimus. Parama miško 
priemonėms turėtų būti teikiama su 
sąlyga, kad laikomasi gerosios 
miškininkystės praktikos. Siekiant 
užtikrinti, kad miško įveisimas žemės ūkio 
paskirties žemėje atitiktų aplinkos politikos 
tikslus, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatomi tam 
tikri būtiniausi aplinkos reikalavimai.
Todėl reikėtų užtikrinti, kad bet koks 
pirmas miško įveisimas privalėtų būti 
pritaikytas vietos sąlygoms, suderintas su 
aplinka, didinti biologinę įvairovę ir kurį 
įgyvendinant būtų draudžiama sodinti 
medžius pusiau natūraliose pievose;

Or. en

Pagrindimas

Miškų valdymo planai, kuriuose numatomi ir biologinės įvairovės aspektai, yra labai svarbūs, 
siekiant užtikrinti, kad miškai būtų valdomi tvariai. Labai svarbu, kad prevenciniai veiksmai 
būtų skirti ne tik reagavimo būdams, susijusiems su miškų apsaugos problemų sprendimu, 
apžvelgti. Svarbu remti tik tvarų miškų valdymą. Galiausiai buvo daug problemų, dėl kurių 
reikia, kad kai kurios pagrindinės apsaugos priemonės jau būtų pagrindiniame reglamente.
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Pakeitimas 6

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 
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 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos viešųjų gėrybių ir 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, susijusios 
su žeme, švelninimo ir prisitaikymo prie 
jos ir kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio, biologinės įvairovės 
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 
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 
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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;

išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 35 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 išmokų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones, su 
„Natura 2000“ ir Vandens pagrindų 
direktyva susijusias išmokas, investicijas, 
kuriomis didinamas miško ekosistemų 
atsparumas ir gamtinė vertė, gerinamos 
miškų aplinkosaugos bei klimato 
paslaugos ir miškų išsaugojimas. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas 
perėjimui nuo dabartinių prie būsimų 
ūkininkų ir žemės valdytojų 
įsipareigojimų agrarinei aplinkosaugai ir 
klimatui, atsižvelgiant į bazinio lygio 
pokyčius;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu jau įtvirtinta privaloma nuostata, pagal kurią įpareigojama skirti ne mažiau kaip 
25 proc. lėšų. Todėl svarbu padidinti mažiausias išlaidas nuo 25 proc. iki 35 proc. Bazinis 
lygis yra teisinis pagrindas, nuo kurio galima pradėti skaičiuoti savo mokėjimus pagal antrąjį 
ramstį. Todėl svarbu, kad antrajame ramstyje būtų atliekamas vertinimas, kuriuo siekiama 
daugiau nei kompleksinės paramos susiejimo ir to, ko reikalaujama išmokas orientuojant į 
ekologiją (vengti dvigubų mokėjimų). Išmokas orientuojant į ekologiją bazinis lygis kinta, 
todėl svarbu, kad su agrarine aplinkosauga ir klimatu susijusiais įsipareigojimais būtų 
siekiama ne tik šio bazinio lygio.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria 
su padidėjusia ekonomine ir aplinkos 
rizika. Šiomis aplinkybėmis veiksmingas 
rizikos valdymas yra labai svarbus 

Išbraukta.
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ūkininkams. Dėl šios priežasties turėtų 
būti parengta rizikos valdymo priemonė, 
kuria ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams 
padedama padengti pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo įmokas, steigti 
tarpusavio pagalbos fondus ir remti iš 
tokių fondų ūkininkams, patyrusiems 
nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio arba aplinkos nelaimių, 
mokamas kompensacijas. Ji taip pat 
turėtų apimti pajamų stabilizavimo 
priemonę, kuri yra ūkininkų, patiriančių 
didelį pajamų sumažėjimą, tarpusavio
pagalbos fondas. Siekiant, kad sąlygos 
visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta
konkurencija ir būtų laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, turėtų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo 
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto lėšos 
būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, 
kuriais būtų nustatytas trumpiausias ir 
ilgiausias tarpusavio pagalbos fondų 
komercinių paskolų teikimo laikotarpis;

Or. en

Pagrindimas

Nereikia papildomai remti pajamų, siekiant apsisaugoti nuo antrojo ramsčio rizikos, nes 
pajamų paramos pagrindas jau nustatytas pagal pirmąjį ramstį. Jei tokia padėtis turi būti 
nagrinėjama kokiuose nors teisiniuose tekstuose, su rizikos valdymus susijusius klausimus
reikėtų spręsti pagal pirmąjį ramstį. Antrojo ramsčio tikslas – remti ar skatinti ūkininkus 
didinti savo ūkių ir bendrijų aplinkosauginį, socialinį bei ekonominį atsparumą. Todėl būtų 
netinkama taikyti tokias priemones.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) siekiant padėti siekti EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje tikslų, turėtų būti 
sudarytas EIP tinklas, kuris apimtų veiklos 
grupes, konsultavimo paslaugas ir 
mokslininkus, dalyvaujančius įgyvendinant 
veiksmus, kuriais siekiama inovacijų 
žemės ūkyje. Jis turėtų būti finansuojamas 
kaip techninės pagalbos Sąjungos 
lygmeniu dalis;

(47) siekiant padėti siekti EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje tikslų, turėtų būti 
sudarytas EIP tinklas, kuris apimtų veiklos 
grupes, konsultavimo paslaugas, 
nevyriausybines organizacijas ir 
mokslininkus, dalyvaujančius įgyvendinant 
veiksmus, kuriais siekiama inovacijų 
žemės ūkyje. Jis turėtų būti finansuojamas 
kaip techninės pagalbos Sąjungos 
lygmeniu dalis;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad ši Europos inovacijų partnerystė veiktų, labai svarbu, kad nevyriausybinėms 
organizacijoms būtų sudarytos vienodos sąlygos naudotis tinklu ir teikti jam informaciją. 
Todėl nėra pagrindo jų aiškiai nepaminėti tekste.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) skatinti maisto grandinės organizavimą 
ir rizikos valdymą žemės ūkyje, daugiausia 
dėmesio skiriant šioms sritims:

(3) skatinti maisto grandinės organizavimą 
žemės ūkyje, daugiausia dėmesio skiriant 
šioms sritims:

(a) geresniam pirminės produkcijos 
gamintojų integravimui į maisto grandinę 
taikant kokybės schemas, populiarinant 
gamintoją vietos rinkose ir trumpose 
tiekimo grandinėse, gamintojų grupėse ir 
tarpšakinėse organizacijose,

(a) geresniam pirminės produkcijos 
gamintojų integravimui į maisto grandinę 
taikant kokybės schemas, populiarinant 
gamintoją vietos rinkose ir trumpose 
tiekimo grandinėse, gamintojų grupėse ir 
tarpšakinėse organizacijose,

(b) ūkių rizikos valdymo rėmimui;

Or. en
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Pagrindimas

Nereikia papildomai remti pajamų, siekiant apsisaugoti nuo antrojo ramsčio rizikos, nes 
pajamų paramos pagrindas jau nustatytas pagal pirmąjį ramstį. Jei tokia padėtis turi būti 
nagrinėjama kokiuose nors teisiniuose tekstuose, su rizikos valdymus susijusius klausimus 
reikėtų spręsti pagal pirmąjį ramstį. Svarbu pabrėžti, kad pagal ketvirtąjį tikslą numatoma 
teikti aplinkos viešąsias gėrybes ir paslaugas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto įžanginė dalis

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 nuo žemės 
ūkio ir miškininkystės priklausančias 
ekosistemas, daugiausia dėmesio skiriant 
aplinkos viešųjų gėrybių ir paslaugų 
teikimui šioms sritims:

Or. en

Pagrindimas

Nereikia papildomai remti pajamų, siekiant apsisaugoti nuo antrojo ramsčio rizikos, nes 
pajamų paramos pagrindas jau nustatytas pagal pirmąjį ramstį. Jei tokia padėtis turi būti 
nagrinėjama kokiuose nors teisiniuose tekstuose, su rizikos valdymus susijusius klausimus 
reikėtų spręsti pagal pirmąjį ramstį. Svarbu pabrėžti, kad pagal ketvirtąjį tikslą numatoma 
teikti aplinkos viešąsias gėrybes ir paslaugas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vandens naudojimo žemės ūkyje 
veiksmingumo didinimui,

(a) vandens naudojimo žemės ūkyje 
veiksmingumo ir tausumo didinimui,

Or. de
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) energijos vartojimo žemės ūkyje ir 
maisto perdirbimo sektoriuje efektyvumui
didinimui,

(b) energijos vartojimo žemės ūkyje ir 
maisto perdirbimo sektoriuje efektyvumo ir 
tausumo didinimui,

Or. de

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto c a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) galimybės naudotis sveikatos 
priežiūros ir prevencijos įstaigų 
paslaugomis skatinimui,

Or. de

Pagrindimas

Kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“, būtų galima sukurti kokybiškų darbo vietų 
(gydytojų, vaistininkų, slaugytojų ir kt.) ir taip padidinti užimtumo lygį. Be to, šiuo pasiūlymu 
užtikrinama galimybė naudotis sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis regionuose.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visais šiais prioritetais prisidedama 
siekiant esminių inovacijų, aplinkos ir 
klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo 
prie jos tikslų.

Visais šiais prioritetais prisidedama 
siekiant esminių inovacijų, aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos tikslų.

Or. de
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) su aplinka susijusių uždavinių 
sprendimu;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti valstybėms narėms su aplinka susijusius uždavinius, su kuriais 
susidūrė Europos maisto ir ūkininkavimo sektorius, kaip nurodoma Sąjungos 4 ir 5 
prioritetais, ir paskatinti jas įtraukti su aplinka susijusių uždavinių paprogramį, skirtą 
didėjančios problemoms, susijusioms su biologinės įvairovės išsaugojimu ir didinimu, 
vandens telkinių, naudingo dirvožemio apsauga ir kt., spręsti.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(bb) didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
sistemomis;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti valstybėms narėms su aplinka susijusius uždavinius, su kuriais 
susidūrė Europos maisto ir ūkininkavimo sektorius, kaip nurodoma Sąjungos 4 ir 5 
prioritetais, ir paskatinti jas įtraukti su aplinka susijusių uždavinių paprogramį, skirtą 
didėjančios problemoms, susijusioms su biologinės įvairovės išsaugojimu ir didinimu, 
vandens telkinių, naudingo dirvožemio apsauga ir kt., spręsti.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies b punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Analizės struktūra turi būti nustatyta Analizės struktūra turi būti nustatyta 
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atsižvelgiant į Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus. Specifiniai su aplinka, klimato 
kaitos švelninimu bei prisitaikymu prie jos 
ir inovacijomis susiję poreikiai įvertinami 
atsižvelgiant į Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus, siekiant pagal kiekvieną 
prioritetą nustatyti tinkamas šių dviejų 
sričių atsakomąsias priemones;

atsižvelgiant į Sąjungos kaimo plėtros ir 
aplinkos prioritetus ir turėtų būti 
grindžiama visais galiojančiais su aplinka 
susijusiais teisės aktais ir duomenimis . 
Specifiniai su aplinka, klimato kaitos 
švelninimu bei prisitaikymu prie jos ir 
inovacijomis susiję poreikiai įvertinami 
atsižvelgiant į Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetus, siekiant pagal kiekvieną 
prioritetą nustatyti tinkamas šių dviejų 
sričių atsakomąsias priemones;

Or. en

Pagrindimas

Neatlikus pranašumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių analizės daug sunkiau sukurti 
konkrečias priemones. Be to, Europos Komisija apskaičiavo, kad dėl su aplinka susijusių 
teisės aktų netaikymo ES kasmet turi skirti atitinkamai 50 mlrd. EUR savo sveikatos ir 
aplinkos apsaugos sistemoms. Didelės gamtinės vertės ūkininkavimo išsaugojimas ir 
skatinimas yra labai svarbu siekiant biologinės įvairovės strategijos tikslų ne tik tinklo 
„Natura 2000“ teritorijose, todėl tai reikėtų konkrečiai nurodyti.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) į ją turi būti įtraukti atitinkami 
priemonių, susijusių su programoje 
numatytais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais, deriniai, loginiu pagrindu 
sudaryti remiantis a punkte nurodyto ex 
ante įvertinimo ir b punkte nurodytos 
analizės rezultatais;

(i) į ją turi būti įtraukti atitinkami 
priemonių, susijusių su kiekvienu iš
programoje numatytų Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetų, deriniai, loginiu 
pagrindu sudaryti remiantis a punkte 
nurodyto ex ante įvertinimo ir b punkte 
nurodytos analizės rezultatais, kuriais 
siekiama atkreipti dėmesį į pasaulinės 
svarbos su aplinka ir klimatu susijusius 
uždavinius; valstybės narės, kurdamos 
savo kaimo plėtros programą, atsižvelgia į 
šio reglamento 29, 30, 31 ir 
35 straipsniuose numatytas priemones;

Or. en
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Pagrindimas

Europos Sąjungos 4 ir 5 prioritetuose aiškiai atsižvelgiama į poreikį iš esmės keisti Europos 
ūkininkavimo praktiką ir užtikrinti jos tvarumą ateityje. Todėl labai svarbu, kad agrarinei 
aplinkosaugai ir klimatui, ekologiniam ūkininkavimui, tinklui „Natura 2000“, Vandens 
pagrindų direktyvai ir gyvūnų gerovei skirtos priemonės būtų privalomos pagal visas ES 
kaimo plėtros programas, taip siekiant visapusiškai skatinti ekologinę kokybę ir užtikrinti 
konkurencingumą bei ekonominį tvarumą visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) į ją turi būti integruotas tinkamas į 
inovacijas, aplinką, įskaitant specifinius 
„Natura 2000“ teritorijų poreikius, ir 
klimato kaitos švelninimą bei prisitaikymą 
prie jos orientuotas metodas;

iv) į ją turi būti integruotas tinkamas į 
inovacijas, aplinką, įskaitant specifinius 
„Natura 2000“ teritorijų, didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo, ekologinio 
ūkininkavimo poreikius, ir klimato kaitos 
švelninimą bei prisitaikymą prie jos 
orientuotas metodas;

Or. en

Pagrindimas

Neatlikus pranašumų, trūkumų, galimybių ir grėsmių analizės sunkiau sukurti konkrečias 
priemones. Be to, Europos Komisija apskaičiavo, kad dėl su aplinka susijusių teisės aktų 
netaikymo ES kasmet turi skirti atitinkamai 50 mlrd. EUR savo sveikatos ir aplinkos apsaugos 
sistemoms. Didelės gamtinės vertės ūkininkavimo išsaugojimas ir skatinimas yra labai 
svarbus siekiant biologinės įvairovės strategijos tikslų ne tik tinklo „Natura 2000“ 
teritorijose, todėl tai reikėtų konkrečiai nurodyti.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 5 
straipsnyje nurodyti paskirti partneriai ir 
konsultacijų su partneriais rezultatai;

(o) Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 
5 straipsnyje nurodyti paskirti partneriai, 
informacija, kaip buvo įgyvendintas 
Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 
5 straipsnyje nurodytas Europos elgesio 
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kodeksas, kuriame nustatyti tikslai ir 
kriterijai partnerystės įgyvendinimui 
remti, informacija, kaip buvo rengiamas 
konsultacijų procesas (priemonės, 
konsultacijoms skirtas laikas) ir 
konsultacijų su partneriais rezultatai;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės įrodytų, jog partnerystės principų įgyvendinimas yra skaidrus ir 
grindžiamas patikimais principais. Europos elgesio kodeksas yra geras pavyzdys siekiant 
užtikrinti, kad visi suinteresuotieji subjektai turėtų sąžiningą galimybę dalyvauti. Todėl 
valstybės narės turėtų viešai skelbti konsultacijų laiką ir joms skirtas priemones. Esant tokiam 
skaidrumui bus užtikrinama, kad konsultacijos atliktos gerai.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies p a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(pa) valstybės narės bent išlaiko 2007–
2013 m. programavimo laikotarpiu dėtų 
pastangų lygį ir iš jų reikalaujama ne 
mažiau kaip 35 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir tvariam žemės 
valdymui pagal su agrarine aplinkosauga 
ir klimatu, ekologiniu ūkininkavimu ir 
„Natura 2000“ bei Vandens pagrindų 
direktyva susijusias išmokas, išmokas 
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, investicijas, 
kuriomis didinamas miško ekosistemų 
atsparumas ir gamtinė vertė, gerinamos 
miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos 
ir miškų išsaugojimas.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniu programavimo laikotarpiu jau nustatyta 2 krypčiai skirti ne mažiau kaip 25 proc. 
lėšų; šią dalį reikėtų ne tik išlaikyti, bet ir padidinti iki ne mažiau kaip 35 proc. Reikėtų 
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įtraukti visas tikslines aplinkos apsaugos priemones (agrarinė aplinkosauga ir klimatas, 
ekologinis ūkininkavimas, „Natura 2000“, Vandens pagrindų direktyva, miškų aplinkos 
apsauga ir kt.), tačiau netikslinės aplinkos apsaugos priemonės (mažiau palankios ūkininkauti 
vietovės) neturėtų būti įtraukiamos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies p b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(pb) mažiausias miško valdos dydis, už 
kurį parama bus skiriama su sąlyga, kad 
pateikiamas miško valdymo planas arba 
atitinkama priemonė ir pasirinktos 
biologinės įvairovės strategijos priemonės, 
kurios bus įtrauktos į miško valdymo 
planą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis ES biologinės įvairovės strategijos, kaimo plėtros programoje turėtų būti 
aiškiai nurodyta, koks yra mažiausias miško valdos dydis, už kurį parama skiriama su sąlyga, 
kad pateikiamas miško valdymo planas. Taip pat turėtų būti aišku, kokios biologinės įvairovės 
priemonės turėtų būti įtrauktos į miško valdymo planą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ūkininkams teikiamos konsultacijos yra 
susijusios su bent vienu Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetu ir apima bent vieną iš šių 
elementų:

4. Ūkininkams teikiamos konsultacijos yra 
susijusios su bent vienu Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetu ir apima šiuos elementus:

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ūkių konsultavimo paslaugų veiksmingumą, privalu visose valstybėse 
narėse sudaryti sąlygas gauti išsamią informaciją ir remti perėjimą prie tvaresnio 
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ūkininkavimo. Ekologiniu ūkininkavimu aplinkosaugos ir klimato srityje galima įgyvendinti 
daugiau nei reikalaujama, taip pat skatinti tvarią žemės ūkio gamybą, nes perėjimas prie 
ekologinio ūkininkavimo yra didelis įsipareigojimas ir jam įgyvendinti reikia naujos praktinės 
patirties. Todėl ekologinis ūkininkavimas turi būti aiškiai pripažįstamas bent pagal FAS.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) vieną ar kelis teisės aktais nustatytus 
valdymo reikalavimus ir (arba) geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
standartus, numatytus Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 VI antraštinės dalies 
I skyriuje;

(a) teisės aktais nustatytus valdymo 
reikalavimus ir geros agrarinės ir 
aplinkosaugos būklės standartus, 
numatytus Reglamento (ES) Nr. HR/2012 
VI antraštinės dalies I skyriuje;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ūkių konsultavimo paslaugų veiksmingumą, privalu visose valstybėse 
narėse sudaryti sąlygas gauti išsamią informaciją ir remti perėjimą prie tvaresnio 
ūkininkavimo. Ekologiniu ūkininkavimu aplinkosaugos ir klimato srityje galima įgyvendinti 
daugiau nei reikalaujama, taip pat skatinti tvarią žemės ūkio gamybą, nes perėjimas prie 
ekologinio ūkininkavimo yra didelis įsipareigojimas ir jam įgyvendinti reikia naujos praktinės 
patirties. Todėl ekologinis ūkininkavimas turi būti aiškiai pripažįstamas bent pagal FAS.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) tvarią mažų ūkių, apibrėžtų valstybių 
narių, ir bent jau ūkių, dalyvaujančių 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 
V antraštinėje dalyje nurodytoje smulkiųjų 
ūkininkų schemoje, ekonominės veiklos
plėtrą arba

(d) tvarią bent jau Reglamente (EB) 
Nr. 834/2007 nurodyto ekologinio 
ūkininkavimo ir mažų ūkių, apibrėžtų 
valstybių narių, ir bent jau ūkių, 
dalyvaujančių Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nurodytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje, 
plėtrą, aplinkosauginį veiksmingumą ir 
ekonominę veiklą arba
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti ūkių konsultavimo paslaugų veiksmingumą, privalu visose valstybėse 
narėse sudaryti sąlygas gauti išsamią informaciją ir remti perėjimą prie tvaresnio 
ūkininkavimo. Ekologiniu ūkininkavimu aplinkosaugos ir klimato srityje galima įgyvendinti 
daugiau nei reikalaujama, taip pat skatinti tvarią žemės ūkio gamybą, nes perėjimas prie 
ekologinio ūkininkavimo yra didelis įsipareigojimas ir jam įgyvendinti reikia naujos praktinės 
patirties. Todėl ekologinis ūkininkavimas turi būti aiškiai pripažįstamas bent pagal FAS.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) galutinio produkto, kuriam taikoma tokia 
schema, specifiškumą lemia įpareigojimas 
garantuoti:

i) galutinio produkto, kuriam taikoma tokia 
schema, specifiškumą lemia įpareigojimas 
garantuoti:

– specifines produkto savybes, – specifines produkto savybes,
– specifinius ūkininkavimo arba gamybos 
metodus arba

– specifinius ūkininkavimo arba gamybos 
metodus arba ekologinį ūkininkavimą
arba

– tokią galutinio produkto kokybę, kuri 
smarkiai pranoksta komercinių prekių 
standartus, susijusius su visuomenės, 
gyvūnų ir augalų sveikata, gyvūnų gerove 
ir aplinkos apsauga;

– tokią galutinio produkto kokybę, kuri 
smarkiai pranoksta komercinių prekių 
standartus, susijusius su visuomenės, 
gyvūnų ir augalų sveikata, gyvūnų gerove 
ir aplinkos apsauga; taip pat reikia 
atsižvelgti į tausų išteklių valdymą, 
anglies dioksido mažinimą ir genetiškai 
modifikuotų augalų neauginimą;

Or. de

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos į materialų turtą Investicijos į materialų turtą, siekiant 
tvarios, sveikatą stiprinančios, klimatui 
palankios ir gyvūnų gerovę užtikrinančios 
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gamybos

Or. de

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) kuriomis gerinami bendri žemės ūkio 
valdos rezultatai;

(a) kuriomis akivaizdžiai gerinama žemės 
ūkio veikla tvarumo, naudos sveikatai ir 
klimatui bei gyvūnams nekenksmingos 
gamybos atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 29

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 aplinkai 
nekenksminga žemės ūkio plėtros ir 
pritaikymo infrastruktūra, įskaitant prieigą 
prie ūkių ir miško žemės, žemės 
konsolidaciją ir gerinimą, energijos tiekimą 
ir vandentvarką pagal 4 ir 5 prioritetus, 
arba

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) kurios yra susijusios su biologinio 
metodo priemonių, kuriomis siekiama 
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sumažinti ar sušvelninti kenkėjų poveikį, 
naudojimu, pvz., naudoti natūralias kovos 
su kenkėjais priemones, natūralias 
augalus stiprinančias medžiagas, kadangi 
šios priemonės per metus kainuoja daug 
daugiau nei jų cheminiai pakaitalai.

Or. en

Pagrindimas

Materialių investicijų priemonės gali būti labai žalingos, jei nebus atsveriamos aplinkos 
apsaugos priemonėmis. Šiuo metu biologinis metodas nėra pakankamai konkurencingas, 
palyginti su įprastais pesticidais. Vis dėlto tai yra tikrai naujoviškas būdas pesticidų 
naudojimui mažinti, tuo pat metu tebetaikant gerą kenkėjų kontrolę.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pagal šią priemonę teikiamos paramos 
dydis neviršija I priede nustatytų didžiausių 
paramos dydžių. Šie didžiausi dydžiai gali 
būti padidinti, kai parama yra teikiama 
jauniesiems ūkininkams, kolektyvinėms 
investicijoms ir integruotiems projektams, 
kuriems teikiama parama pagal daugiau nei 
vieną priemonę, investicijoms į vietoves, 
kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, 
kaip nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje, ir 
veiksmams, remiamiems pagal EIP žemės 
ūkio našumo ir tvarumo srityje, laikantis I 
priede nustatytų paramos dydžių.

3. Pagal šią priemonę teikiamos paramos 
dydis neviršija I priede nustatytų didžiausių 
paramos dydžių. Šie didžiausi dydžiai gali 
būti padidinti, kai parama yra teikiama 
jauniesiems ūkininkams, ekologiškus 
produktus auginantiems ūkininkams, 
siekiant įgyvendinti 4 ir 5 prioritetus 
aktyviai investuojantiems ūkininkams ir 
žemės valdytojams, kolektyvinėms 
investicijoms ir integruotiems projektams, 
kuriems teikiama parama pagal daugiau nei 
vieną priemonę, investicijoms į vietoves, 
kuriose esama didelių gamtinių kliūčių, 
kaip nurodyta 33 straipsnio 3 dalyje, ir 
veiksmams, remiamiems pagal EIP žemės 
ūkio našumo ir tvarumo srityje, laikantis I 
priede nustatytų paramos dydžių.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindinėse srityse, nurodytose Sąjungos 4 ir 5 prioritetuose dėl aplinkos bei klimato ir ypač 
ekologinio ūkininkavimo, taikomomis priemonėmis turėtų būti įmanoma pasiekti iki 20 proc. 
didesnes paramos normas, siekiant investuoti į materialųjį turtą. Svarbu, kad ūkininkams, 
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kurie iniciatyviai sprendžia neatidėliotinus aplinkos ir klimato uždavinius, šiuo tikslu būtų 
skiriamos didesnės paramos normos ir kad Sąjunga parodytų, kad jos tikrieji prioritetai yra 
aplinka ir klimatas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Miško valdoms, viršijančioms tam 
tikrą valstybių narių programoje nustatytą 
dydį, su investicijomis į miško žemę 
susijusi parama skiriama su sąlyga, kad 
pateikiamas miško valdymo planas ar 
lygiavertė priemonė, kurioje nustatytos 
biologinės įvairovės apsaugos priemonės. 
Šios biologinės įvairovės apsaugos 
priemonės turėtų derėti su tvariu miško 
valdymu, kaip nustatyta 1993 m. Ministrų 
konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos (toliau – tvarus miško 
valdymas).

Or. en

Pagrindimas

Konkrečiai investicijos į miško žemę gali turėti labai neigiamo poveikio biologinei įvairovei.

Pakeitimas 33

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, 
ekologiniu ūkininkavimu ir gyvūnų 
apsauga, taip pat investicijos, kuriomis 
didinama „Natura 2000“ tinklo arba kito 
didelės gamtinės vertės ploto, kuris 
apibrėžiamas programoje, visuomeninė 
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vertė; prie jų priskiriamos ir investicijos, 
susijusios su specialiomis kokybės 
schemomis pagal 17 straipsnį.

Or. de

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Prieš nustatydamos šią priemonę 
valstybės narės atsižvelgia į susijusių 
žemės ūkio regionų socialines ir 
aplinkosaugos sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad ši ūkio ir verslo plėtros priemonė bus naudojama siekiant pertvarkyti daugelį 
ūkių ir žemės ūkio regionų visoje Europoje. Siekdamos užtikrinti socialiniu, ekologiniu ir 
ekonominiu požiūriu patikimą ūkio ir verslo plėtrą, kuria didinamas ekonominis 
gyvybingumas, padedama aplinkai, skatinama socialinė kaimo bendruomenių sanglauda, 
valstybės narės privalo aiškiai apsvarstyti socialinį ir su aplinka susijusį restruktūrizavimo 
poveikį.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) investicijoms į kaimo gyventojams 
skirtų pagrindinių vietos paslaugų, įskaitant 
laisvalaikio ir kultūros, kūrimą, gerinimą ir 
plėtimą ir susijusiai infrastruktūrai;

(d) investicijoms į kaimo gyventojams 
skirtų pagrindinių vietos paslaugų, įskaitant 
laisvalaikio ir kultūros, kūrimą, gerinimą ir 
plėtimą ir susijusiai infrastruktūrai, ypač
sveikatos priežiūros ir prevencijos 
įstaigoms;

Or. de
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Pagrindimas

Kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“, būtų galima sukurti kokybiškų darbo vietų 
(gydytojų, vaistininkų, slaugytojų ir kt.) ir taip padidinti užimtumo lygį. Be to, šiuo pasiūlymu 
užtikrinama galimybė naudotis sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis regionuose.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal šią priemonę skiriama 
tik mažos apimties infrastruktūrai, kaip 
savo programoje nustato kiekviena 
valstybė narė. Tačiau kaimo plėtros 
programose gali būti numatytos specialios 
nukrypti nuo šios taisyklės leidžiančios 
nuostatos, taikomos investicijoms į 
plačiajuostį ryšį ir atsinaujinančiųjų 
išteklių energiją. Šiuo atveju numatomi 
aiškūs kriterijai, kuriais užtikrinama 
papildoma parama pagal kitas Sąjungos 
priemones.

2. Tačiau kaimo plėtros programose gali 
būti numatytos specialios nukrypti nuo šios 
taisyklės leidžiančios nuostatos, taikomos 
investicijoms į plačiajuostį ryšį ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją bei
sveikatos priežiūros ir prevencijos 
įstaigas. Šiuo atveju numatomi aiškūs 
kriterijai, kuriais užtikrinama papildoma 
parama pagal kitas Sąjungos priemones.

Or. de

Pagrindimas

Kaip numatyta strategijoje „Europa 2020“, būtų galima sukurti kokybiškų darbo vietų 
(gydytojų, vaistininkų, slaugytojų ir kt.) ir taip padidinti užimtumo lygį. Be to, šiuo pasiūlymu 
užtikrinama galimybė naudotis sveikatos priežiūros įstaigų paslaugomis regionuose.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Parama pagal šią priemonę skiriama tik 
mažos apimties infrastruktūrai, kaip savo 
programoje nustato kiekviena valstybė 
narė. Tačiau kaimo plėtros programose gali 
būti numatytos specialios nukrypti nuo šios 
taisyklės leidžiančios nuostatos, taikomos 

2. Parama pagal šią priemonę skiriama tik 
mažos apimties infrastruktūrai, kaip savo 
programoje nustato kiekviena valstybė 
narė. Tačiau kaimo plėtros programose gali 
būti numatytos specialios nukrypti nuo šios 
taisyklės leidžiančios nuostatos, taikomos 
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investicijoms į plačiajuostį ryšį ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją. Šiuo 
atveju numatomi aiškūs kriterijai, kuriais 
užtikrinama papildoma parama pagal kitas 
Sąjungos priemones.

investicijoms į plačiajuostį ryšį ir 
atsinaujinančiųjų išteklių energiją, išskyrus 
netvarią biomasę, biodujas ir 
agrodegalus. Šiuo atveju numatomi aiškūs 
kriterijai, kuriais užtikrinama papildoma 
parama pagal kitas Sąjungos priemones.

Or. en

Pagrindimas

Per paskutiniuosius pora metų daugybė papildomų požymių parodė, kad dideliu mastu 
vartojama biomasė ir agrodegalai gali būti netvaru. Todėl svarbu pabrėžti, kad ne visi didelio 
masto atsinaujinančiosios energijos projektai yra naudingi ar tvarūs.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis
Biologinės įvairovės didinimas žemės ūkio 
regionuose
1. Pagal šią priemonę teikiama parama 
susijusi su:
(a) su tinklo „Natura 2000“ teritorijomis 
ir kitomis didelės gamtinės vertės 
vietovėmis susijusių apsaugos ir valdymo 
planų rengimu ir atnaujinimu, įskaitant 
su žemės ūkio regionais susijusių rūšių 
apsaugos veiksmų planus;
(b) tyrimais , informuotumo apie aplinką 
didinimus ir investicijomis, susijusiomis 
su informuotumo didinimu, gamtos 
paveldo išlaikymu, atkūrimu ir 
atnaujinimu, pvz., upių ar kitų linijinių ir 
nuolatinių struktūrų ar jų funkcijų 
atkūrimu ir kūrimu, kurios būtų atspirtis, 
reikalinga laukinių rūšių migracijai, 
sklaidai ir genetiniams mainams.
2. 1 dalies b punkte nurodytos 
investicijoms parama skiriama tai 
atvejais, kai atitinkama veikla 
įgyvendinama pagal valdymo planus ar 
kitus gamtos apsaugos planus ir kai 
investicijos yra aiškiai susijusios su 



PA\897320LT.doc 29/55 PE486.102v01-00

LT

tikslais, kuriais remiama Europos 
Sąjungos biologinės įvairovės strategija 
iki 2020 m.

Or. en

Pagrindimas

Tinklui „Natura 2000“, didelės gamtinės vertės ūkininkavimo teritorijoms ir Vandens 
pagrindų direktyvai reikia konkrečių priemonių, kuriomis galima sukurti projektus, skirtus 
biologinės įvairovės strategijoje ir Vandens pagrindų direktyvoje Sąjungos nustatytiems 
reikalavimams įgyvendinti.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimą

Investicijos į ekologiniu požiūriu tvarių
miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo 
gerinimą

Or. de

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) miško įveisimui ir miškingų plotų 
kūrimui;

(a) ekologiniu požiūriu tvariam miško 
įveisimui ir ekologiniu požiūriu tvariam 
miškingų plotų kūrimui;

Or. de
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) agrarinės miškininkystės sistemų 
kūrimui;

b) ekologiniu požiūriu tvarių agrarinės 
miškininkystės sistemų kūrimui;

Or. de

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) investicijoms į naujas miškininkystės 
technologijas ir miško produktų perdirbimą 
bei prekybą.

(e) investicijoms į ekologiniu požiūriu 
tvarias miškininkystės technologijas ir 
miško produktų perdirbimą bei prekybą.

Or. de

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos (toliau – tvarus miškų valdymas) 
suderinama priemonė.

Valdoms, kurios viršija tam tikrą valstybės 
narės programoje nustatytą dydį, parama 
skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškų 
valdymo planas arba lygiavertė su tvariu 
miškų valdymu, kaip nustatyta 1993 m. 
Ministrų konferencijoje dėl Europos miškų 
apsaugos (toliau – tvarus miškų valdymas) 
suderinama priemonė, įskaitant biologinės 
įvairovės priemones.

Or. en
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Pagrindimas

Anksčiau ši priemonė buvo per dažnai įgyvendinama neatsižvelgiant į aplinką. Todėl turėtų 
būti aiškiai nurodyta užtikrinti, kad nebūtų daroma jokios žalos aplinkai. Siekiant remti ES 
biologinės įvairovės strategijos tikslus, miško valdymo planuose turėtų būti numatomos 
konkrečios biologinės įvairovės priemonės.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Visi veiksmai turi atitikti BŽŪP 
nustatytus aplinkos tikslus.

Or. en

Pagrindimas

Priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ anksčiau buvo 
įgyvendinama neatsižvelgiant į aplinką, todėl turėtų būti aiškiai nurodyta užtikrinti, kad 
nebūtų daroma jokios žalos aplinkai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Miškui skirtų priemonių parama 
turėtų būti grindžiama geros 
miškininkystės praktikos standartu.

Or. en

Pagrindimas

Remiamas tik tvarus miško valdymas.
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus. Parama neskiriama 
žemę apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti. 
Vietovėms, kuriose sunku įveisti mišką dėl 
nepalankių dirvožemio ir klimato sąlygų, 
parama gali būti teikiama už kitų rūšių 
daugiamečių miško augalų, kaip antai 
vietos sąlygoms tinkančių krūmokšnių arba 
krūmų, sodinimą.

2. Paramos skyrimo reikalavimus atitinka 
tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio 
paskirties žemė. Sodinamų augalų rūšys 
yra parenkamos pagal vietovės aplinkos ir 
klimato sąlygas ir atitinka būtiniausius 
aplinkos reikalavimus, kuriais numatoma 
daugiau nei visuotinai nusistovėjusi 
praktika. Parama neskiriama žemę 
apsodinant miško kirtimo atžalynais, 
kalėdinėmis eglutėmis arba greito augimo 
medžiais, skirtais energijai gaminti, 
biologinei įvairovei neigiamo poveikio 
turinčiomis invazinėmis rūšimis, taip pat 
bet kokiais augalais, kurie turėtų žalingo 
poveikio aplinkai ir (arba) biologinei 
įvairovei. Apskritai jei toks miško 
įveisimas turėtų žalingo poveikio aplinkai 
ir (arba) biologinei įvairovei, parama 
neskiriama. Vietovėms, kuriose sunku 
įveisti mišką dėl nepalankių dirvožemio ir 
klimato sąlygų, parama gali būti teikiama 
už kitų rūšių daugiamečių miško augalų, 
kaip antai vietos sąlygoms tinkančių 
krūmokšnių arba krūmų, sodinimą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu uždrausti sodinti netinkamas rūšis ir netinkamoje vietoje, nes tai gali būti žalinga.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nurodo miško 
įveisimui tinkamus plotus ir taip 
užtikrina, kad sodinimas nedarytų žalingo 
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poveikio aplinkai ar biologinei įvairovei.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu uždrausti sodinti netinkamas rūšis ir netinkamoje vietoje, nes tai gali būti žalinga.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Investicijos į naujas miškininkystės 
technologijas ir į miško produktų 
perdirbimą ir prekybą

Investicijos į ekologiniu požiūriu tvarias
miškininkystės technologijas ir į miško 
produktų perdirbimą ir prekybą

Or. de

Pakeitimas 49

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, 
savivaldybių bei jų asociacijų ir MVĮ 
investicijoms į ekologiniu požiūriu tvarias
miškininkystės technologijas arba 
investicijoms, 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. de
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Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Su ekonominės miškų vertės didinimu 
susijusios investicijos yra miško valdos 
lygmens, į jas gali būti įtrauktos 
investicijos į dirvožemiui ir ištekliams 
nekenkiančią medyno kirtimo įrangą ir 
praktiką.

2. Su ekologinės miškų vertės didinimu 
susijusios investicijos yra miško valdos 
lygmens, į jas gali būti įtrauktos 
investicijos į ekologiniu požiūriu ypač 
vertingą, dirvožemiui ir ištekliams
nekenkiančią medyno kirtimo įrangą ir 
praktiką.

Or. de

Pakeitimas 51

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 gerokai 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.

Or. de
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Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 8 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kuriems taikoma 
ekologinio ūkininkavimo priemonė.

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kuriems taikoma 
ekologinio ūkininkavimo priemonė. 
Parama pagal šią priemonę neskiriama 
įsipareigojimams, kurie yra naudingi 
klimatui, bet daro neigiamą poveikį 
aplinkai.

Or. en

Pagrindimas

Visų pirma, svarbu, kad į agrarinės aplinkosaugos priemones įtraukti klimato klausimai 
darytų teikiamą poveikį. Antra, nerimaujama, kad dėl naujo bazinio lygio bus nutrauktas 
perėjimas nuo senųjų prie naujųjų agrarinės aplinkosaugos priemonių. Todėl reikėtų skirti 
ypač daug dėmesio siekiant užtikrinti, kad schemų naudojimas ir poveikis nesumažėtų. Trečia, 
taip pat svarbu, jog būtų užtikrinta, kad šios priemonės būtų taikomos iki programavimo 
laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a. Remdamosi ex ante vertinimu, 
kurdamos naujas ar tobulindamos esamas 
aplinkos apsaugos schemas kitam 
programavimo laikotarpiui, valstybės 
narės turėtų pritarti agrarinės 
aplinkosaugos priemonėms, kuriomis 
padidintas aplinkosauginis 
veiksmingumas ūkių ir regionų 
lygmenimis, taip siekiant išlaikyti schemų 
naudojimą ir toliau didinti jų poveikį.

Or. en
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Pagrindimas

Visų pirma, svarbu, kad į agrarinės aplinkosaugos priemones įtraukti klimato klausimai 
darytų teikiamą poveikį. Antra, nerimaujama, kad dėl naujo bazinio lygio bus nutrauktas 
perėjimas nuo senųjų prie naujųjų agrarinės aplinkosaugos priemonių. Todėl reikėtų skirti 
ypač daug dėmesio siekiant užtikrinti, kad schemų naudojimas ir poveikis nesumažėtų. Trečia, 
taip pat svarbu, jog būtų užtikrinta, kad šios priemonės būtų taikomos iki programavimo 
laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b. Valstybės narės sudaro palankesnes 
sąlygas ūkininkams pasinaudoti aplinkos 
apsaugos schemomis iki programavimo 
laikotarpio pabaigos, jei tikslai dar 
nepasiekti.

Or. en

Pagrindimas

Visų pirma, svarbu, kad į agrarinės aplinkosaugos priemones įtraukti klimato klausimai 
darytų teikiamą poveikį. Antra, nerimaujama, kad dėl naujo bazinio lygio bus nutrauktas 
perėjimas nuo senųjų prie naujųjų agrarinės aplinkosaugos priemonių. Todėl reikėtų skirti 
ypač daug dėmesio siekiant užtikrinti, kad schemų naudojimas ir poveikis nesumažėtų. Trečia, 
taip pat svarbu, jog būtų užtikrinta, kad šios priemonės būtų taikomos iki programavimo 
laikotarpio pabaigos.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės savo kaimo plėtros 
programose nustato, kaip ši priemonė gali 
būti suderinta su kitomis reglamente, ypač 
jo 17, 18, 28, 29, 31, 36 straipsniuose, 
nurodytomis priemonėmis, skirtomis 
ekologiniam ūkininkavimui plėsti ir 
aplinkos bei ekonominės kaimo plėtros 
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tikslams siekti.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente turėtų būtų aiškiai nurodoma, kad ekologinio ūkininkavimo paramos gavėjai gali 
derinti ekologinę priemonę su papildoma reglamente numatyta priemone. Todėl valstybės 
narės savo kaimo plėtros programoje privalo nurodyti, kaip geriausia derinti priemones, 
siekiant įvykdyti aplinkos ir ekonominės kaimo plėtros tikslus, atsižvelgiant į Europos veiksmų 
planą, skirtą ekologiškam maistui ir ekologiniam ūkininkavimui, ES ekologinio ūkininkavimo 
veiksmų planą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama tik tais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų dėl reikalavimų, kuriais viršijami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
reikalavimai, numatyti Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II priede.

3. Su direktyvomis 92/43/EEB ir 
2009/147/EB susijusi parama ūkininkams 
skiriama tik tais atvejais, kai jie patiria 
sunkumų dėl reikalavimų, kuriais viršijami 
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
reikalavimai, numatyti Reglamento (ES) 
Nr. HR/2012 94 straipsnyje ir II priede, ir 
su sąlyga, kad yra nustatyti konkretūs 
valdymo įsipareigojimai, susiję su 
nurodytų direktyvų tikslų įgyvendinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šią priemonę svarbu naudoti ir siekiant atsižvelgti į už tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribų 
esančias rūšis, visų pirma rūšis, kurios Europoje nyksta. Siekiant sutelkti dėmesį, svarbu 
paaiškinti, į kurias rūšis ir buveines reikėtų atsižvelgti. Svarbu, kad bet kokia teritorijoms, 
kurioms taikomos šios direktyvos, skirta parama būtų skiriama su sąlyga, kad nustatyti 
konkretūs valdymo įsipareigojimai, taip siekiant lengviau keisti žemės valdymą, kurio reikia 
norint įgyvendinti direktyvų tikslus.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) kitos nustatytos ribų gamtos apsaugos 
teritorijos, kuriose esantiems ūkiams ir 
miškams taikomi aplinkosaugos 
apribojimai, kuriais prisidedama prie 
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio 
įgyvendinimo; Šie plotai neviršija 5 proc.
kiekvienos kaimo plėtros programos 
teritorinei taikymo sričiai priklausančių 
„Natura 2000“ vietovių plotų;

(b) kitos nustatytos ribų gamtos apsaugos 
teritorijos, kuriose esantiems ūkiams ir 
miškams taikomi aplinkosaugos 
apribojimai, kuriais prisidedama prie rūšių 
populiacijų didinimo pagal Direktyvos 
92/43/EEB IV priedą, prie
Direktyvos 92/43/EEB 10 straipsnio 
įgyvendinimo ir prie visų paukščių rūšių 
apsaugos pagal Direktyvos 2009/147/EB 
1 straipsnį. Šiame punkte nurodyti plotai 
neviršija 7 proc. kiekvienos kaimo plėtros 
programos teritorinei taikymo sričiai 
priklausančių „Natura 2000“ vietovių 
plotų;

Or. en

Pagrindimas

Šią priemonę svarbu naudoti ir siekiant atsižvelgti į už tinklo „Natura 2000“ teritorijų ribų 
esančias rūšis, visų pirma rūšis, kurios Europoje nyksta. Siekiant sutelkti dėmesį, svarbu 
paaiškinti, į kurias rūšis ir buveines reikėtų atsižvelgti. Svarbu, kad bet kokia teritorijoms, 
kurioms taikomos šios direktyvos, skirta parama būtų skiriama su sąlyga, kad nustatyti 
konkretūs valdymo įsipareigojimai, taip siekiant lengviau keisti žemės valdymą, kurio reikia 
norint įgyvendinti direktyvų tikslus.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansavimo plane būtų numatyti atskiri 
tinklo „Natura 2000“ žemės ūkio plotų, 
„Natura 2000“ miško plotų ir Vandens 
pagrindų direktyvos išmokų biudžetai.

Or. en



PA\897320LT.doc 39/55 PE486.102v01-00

LT

Pagrindimas

Svarbu žinoti, kiek biudžeto lėšų pagal šią priemonę bus skiriama miškų ir žemės ūkio 
plotams. To reikia siekiant užtikrinti skaidrumą, nes anksčiau šios priemonės buvo atskiros.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
sistemos.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

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. Kad ne kalnų vietovės atitiktų išmokų 
skyrimo pagal 32 straipsnį reikalavimus, 
laikoma, kad jose esama didelių gamtinių 
kliūčių, jei mažiausiai 50 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. Turi būti taikomi ne tik II priede 
nurodyti biofiziniai kriterijai, tačiau ir kiti 
moksliškai pagrįsti kliūčių nustatymo 
kriterijai.

Or. de
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gyvūnų gerovės išmokos pagal šią 
priemonę skiriamos ūkininkams, kurie 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis gyvūnų gerovės 
įsipareigojimus.

1. Gyvūnų gerovės išmokos pagal šią 
priemonę skiriamos ūkininkams, kurie 
savanoriškai imasi įgyvendinti veiksmus 
pagal vieną ar kelis gyvūnų gerovės 
įsipareigojimus ir gerokai viršija 
įstatymais nustatytas normas.

Or. de

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Plotu grindžiamos išmokos arba kitos 
vienetinėmis išlaidomis grindžiamos 
sąnaudos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
ūkininkų patirtos papildomos išlaidos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. įmokos, sumokėtos 
už gyvūnų gerovės įsipareigojimus.

3. Plotu grindžiamos išmokos arba kitos 
vienetinėmis išlaidomis grindžiamos 
sąnaudos skiriamos kasmet, jomis 
kompensuojamos visos dėl įsipareigojimų 
ūkininkų patirtos papildomos išlaidos arba 
prarastos pajamos arba jų dalis. Jei būtina, 
jomis taip pat padengiamos sandorių 
sąnaudos – iki 20 proc. įmokos, sumokėtos 
už gyvūnų gerovės įsipareigojimus. 
Siekiant nustatyti, ar projektais viršijamos 
įstatymais nustatytos normos, ir 
apskaičiuoti paramą ūkininkams, reikia 
taikyti su rezultatais siejamus gyvūnų 
apsaugos rodiklius.

Or. de

Pagrindimas
Europos Sąjungos strategijoje dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m. taip pat kalbama 
apie „moksliškai pagrįstų gyvūnų gerovės rodiklių taikymą, kaip galimą būdą supaprastinti 
teisės sistemą ir sudaryti geresnes sąlygas galvijų augintojų konkurencingumui padidinti“.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Išmokomis padengiami tik tie 
įsipareigojimai, kurie viršija atitinkamus 
privalomus reikalavimus, nustatytus 
nacionaliniais miškininkystės teisės aktais 
arba kitais susijusiais nacionaliniais teisės 
aktais. Visi šie reikalavimai nustatomi 
programoje.

2. Išmokomis padengiami tik tie 
įsipareigojimai, kurie gerokai viršija 
atitinkamus privalomus reikalavimus, 
nustatytus nacionaliniais miškininkystės 
teisės aktais arba kitais susijusiais 
nacionaliniais teisės aktais. Visi šie 
reikalavimai nustatomi programoje.

Or. de

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) informavimo ir skatinimo veikla, 
susijusia su produktų gaminimu pagal 
kokybės programas pasitelkiant 
ūkininkavimo sistemas, pvz., ekologinį 
ūkininkavimą ir didelės gamtinės vertės 
ūkininkavimą;

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniu reglamentu valstybėms narėms leidžiama remti kokybės programų, pvz., 
ekologiškų maisto produktų rinkos, gamintojų grupių informavimo ir skatinimo veiklą. Pagal 
naująjį reglamentą įtraukus tokią paramą ES galės bendrai finansuoti su rinkos plėtra 
susijusią veiklą, nes tai labai svarbu siekiant plėsti ekologiškų produktų rinką. Remiant visą 
ekologiškų maisto produktų grandinę būtų galima paskatinti didinti ekologiško maisto kiekį 
mokyklų valgyklose ir senelių namuose.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(eb) parama visai ekologiškų maisto 
produktų grandinei;

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniu reglamentu valstybėms narėms leidžiama remti kokybės programų, pvz., 
ekologiškų maisto produktų rinkos, gamintojų grupių informavimo ir skatinimo veiklą. Pagal 
naująjį reglamentą įtraukus tokią paramą ES galės bendrai finansuoti su rinkos plėtra 
susijusią veiklą, nes tai labai svarbu siekiant plėsti ekologiškų produktų rinką. Remiant visą 
ekologiškų maisto produktų grandinę būtų galima paskatinti didinti ekologiško maisto kiekį 
mokyklų valgyklose ir senelių namuose.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Parama pagal šią priemonę apima: Išbraukta. 
(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;
(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;
(c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.
2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės 
pagal nacionalinę teisę akredituota 
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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.
3. Valstybės narės užtikrina, kad dėl šios 
priemonės ir kitų Sąjungos paramos 
priemonių arba privačių draudimo 
schemų derinimo žalos atlyginimas 
neviršytų pačios žalos. Vertinant ūkininkų 
pajamų lygį atsižvelgiama ir į tiesioginę 
pajamų paramą, teikiamą Europos 
globalizacijos fondo33 (toliau – EGF) 
lėšomis.
4. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 39 
straipsnio 3 dalies b punkte ir 40 
straipsnio 4 dalyje nurodytų tarpusavio 
pagalbos fondui suteiktų komercinių 
paskolų trumpiausios ir ilgiausios 
trukmės.

Or. en

Pagrindimas

Nereikia papildomai remti pajamų, siekiant apsisaugoti nuo antrojo ramsčio rizikos, nes 
pajamų paramos pagrindas jau nustatytas pagal pirmąjį ramstį. Antrojo ramsčio tikslas –
nukreipti ūkininkus ir žemės valdytojus žemės ūkio regionuose link geresnės ir atsparesnės 
žemės ūkio ir ekologinės sistemos. Jei manoma, kad reikia rizikos valdymo priemonių, jos 
turėtų būti numatytos pagal pirmąjį ramstį kartu su bendromis pajamų paramos sistemomis.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

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 

Išbraukta.
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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.
2. Nepalankias klimato sąlygas, gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkį arba kenkėjų 
antpuolį oficialiai tokiais turi pripažinti 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija.
Atitinkamais atvejais valstybės narės gali 
iš anksto nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis laikoma, kad toks oficialus 
pripažinimas suteiktas.
3. Draudimo išmokomis kompensuojama 
suma neturi viršyti bendrų 37 straipsnio 
1 dalies a punkte nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos rūšies ar apimties ir nesiekiama 
to nustatyti.
Valstybės narės, taikydamos atitinkamas 
viršutines ribas, gali apriboti draudimo 
įmokos, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, sumą.
4. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių dydžių.

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio tikslas – nukreipti ūkininkus ir žemės valdytojus žemės ūkio regionuose link 
geresnės ir atsparesnės žemės ūkio ir ekologinės sistemos. Rizikos valdymo priemonėmis būtų 
toliau mažinamas kaimo plėtros finansavimas, kuris yra labai svarbus siekiant investuoti į 
tvarią veiklą.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad tarpusavio pagalbos fondas atitiktų 
paramos skyrimo reikalavimus,

Išbraukta.

(a) jis turi būti paskirtas kompetentingos 
institucijos pagal nacionalinę teisę;
(b) jo įmokų ir išmokų politika turi būti 
skaidri;
(c) jam turi būti taikomos aiškios taisyklės 
dėl atsakomybės skolų atvejais.
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.
3. 37 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti 
finansiniai įnašai gali būti susiję tik su:
(a) administracinėmis tarpusavio 
pagalbos fondo sukūrimo sąnaudomis, 
paskirstytomis ne daugiau kaip trejiems 
metams proporcingai mažėjančia tvarka;
(b) sumomis, kurios iš tarpusavio 
pagalbos fondo išmokamos ūkininkams 
kaip finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.
Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 
įnašo neskiriama.
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.
5. Parama neviršija I priede nustatyto 
didžiausio paramos dydžio.
Valstybės narės gali apriboti paramos 
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skyrimo reikalavimus atitinkančias 
sąnaudas taikydamos:
(a) viršutines ribas fondui,
(b) atitinkamas viršutines ribas vienetui.

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio tikslas – nukreipti ūkininkus ir žemės valdytojus žemės ūkio regionuose link 
geresnės ir atsparesnės žemės ūkio ir ekologinės sistemos. Rizikos valdymo priemonėmis būtų 
toliau mažinamas kaimo plėtros finansavimas, kuris yra labai svarbus siekiant investuoti į 
tvarią veiklą.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

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

Išbraukta.

2. Kad tarpusavio pagalbos fondas atitiktų 
paramos skyrimo reikalavimus,
(a) jis turi būti paskirtas kompetentingos 
institucijos pagal nacionalinę teisę;
(b) jo įmokų ir išmokų politika turi būti 
skaidri;
(c) jam turi būti taikomos aiškios taisyklės 
dėl atsakomybės skolų atvejais.
3. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
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ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.
4. 37 straipsnio 1 dalyje nurodyti įnašai 
gali būti susiję tik su sumomis, 
ūkininkams išmokėtomis iš tarpusavio 
pagalbos fondų kaip finansinės 
kompensacijos. Be to, finansinis įnašas 
gali būti susijęs su komercinių paskolų, 
paimtų iš tarpusavio pagalbos fondo 
siekiant ūkininkams išmokėti finansines 
kompensacijas krizių atvejais, 
palūkanomis.
Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 
įnašo neskiriama.

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio tikslas – nukreipti ūkininkus ir žemės valdytojus žemės ūkio regionuose link 
geresnės ir atsparesnės žemės ūkio ir ekologinės sistemos. Rizikos valdymo priemonėmis būtų 
toliau mažinamas kaimo plėtros finansavimas, kuris yra labai svarbus siekiant investuoti į 
tvarią veiklą. Vietoj to pagal pirmąjį ramstį reikėtų sukurti rinkos priemones, kurias 
pasitelkus būtų galima stabilizuoti rinką ir užtikrinti ūkininkams bei gamintojams sąžiningas 
kainas.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) žmonių mitybos alternatyvų akcijų, 
švietimo ir dalyvavimo kampanijų siekiant 
stiprinti sveikatą, maisto suverenumo 
veiklos ir maisto kokybės bei gyvūnų 
apsaugos aspektų akcijų rėmimą.

Or. de
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, jog 
jie turės neigiamo poveikio aplinkai, prieš 
juos vykdant atliekamas numatomo jų 
poveikio aplinkai įvertinimas pagal tokios 
rūšies investicijoms taikomus teisės aktus.

1. Kad investiciniai veiksmai atitiktų 
paramos EŽŪFKP lėšomis skyrimo 
reikalavimus, tais atvejais, kai tikėtina, jog 
jie turės neigiamo poveikio aplinkai, prieš 
juos vykdant atliekamas numatomo jų 
poveikio aplinkai įvertinimas pagal tokios 
rūšies investicijoms taikomus teisės aktus. 
Remiamos išimtinai tos investicijos, 
kuriomis labai prisidedama prie 
aplinkosaugos, kovos su klimato kaita ir 
gyvūnų apsaugos bei gerokai viršijamos 
įstatymais nustatytos normos.

Or. de

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. EIP tinklas sukuriamas pagal 51 
straipsnio 1 dalį siekiant paremti 61 
straipsnyje nurodytą EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje. Juo suteikiamos 
galimybės jungtis veiklos grupėms, 
konsultavimo paslaugų tiekėjams ir 
mokslininkams.

1. EIP tinklas sukuriamas pagal 51 
straipsnio 1 dalį siekiant paremti 61 
straipsnyje nurodytą EIP žemės ūkio 
našumo ir tvarumo srityje. Juo suteikiamos 
galimybės jungtis veiklos grupėms, 
konsultavimo paslaugų tiekėjams, 
nevyriausybinėms organizacijoms ir 
mokslininkams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad ši Europos inovacijų partnerystė veiktų, labai svarbu, jog nevyriausybinėms 
organizacijoms būtų sudarytos vienodos sąlygos naudotis tinklu ir teikti jam informaciją. 
Todėl nėra pagrindo jų aiškiai nenurodyti tekste.



PA\897320LT.doc 49/55 PE486.102v01-00

LT

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Ne mažiau kaip 5 proc. viso kaimo 
plėtros programai skiriamo EŽŪFKP įnašo 
skiriama LEADER programai.

5. Ne mažiau kaip 25 proc. viso kaimo 
plėtros programai skiriamo EŽŪFKP įnašo 
skiriama 6 prioritetui, o LEADER 
programai turi tekti ne mažiau kaip 
5 proc. viso EŽŪFKP įnašo.

Or. de

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Ne mažiau kaip 35 proc. kaimo plėtros 
programai skirto bendro EŽŪFKP įnašo 
skiriama klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir tvariam žemės 
valdymui pagal su agrarine aplinkosauga 
ir klimatu, ekologiniu ūkininkavimu ir 
„Natura 2000“ bei Vandens pagrindų 
direktyva susijusias išmokas, išmokas 
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, investicijas, 
kuriomis didinamas miško ekosistemų 
atsparumas ir gamtinė vertė, gerinamos 
miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos 
ir miškų išsaugojimas. Be to, valstybės 
narės bent išlaiko 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpiu šioje srityje 
dėtas pastangas.

Or. en

Pagrindimas

Dabartiniu programavimo laikotarpiu jau nustatyta 2 krypčiai skirti ne mažiau kaip 25 proc. 
lėšų; šią dalį reikėtų padidinti iki ne mažiau kaip 35 proc. Reikėtų įtraukti visas tikslines 
aplinkos apsaugos priemones (agrarinė aplinkosauga ir klimatas, ekologinis ūkininkavimas, 
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„Natura 2000“, Vandens pagrindų direktyva, miškų aplinkos apsauga ir kt.).

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Lėšos, pervestos EŽŪFKP taikant 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 7 straipsnio 
2 dalį, skiriamos veiksmams, kuriais iš 
esmės padedama diegti inovacijas, svarbias 
žemės ūkio našumui ir tvarumui, taip pat 
klimato kaitos švelninimui arba 
prisitaikymui.

Lėšos, pervestos EŽŪFKP taikant 
Reglamento (ES) Nr. DP/2012 7 straipsnio 
2 dalį, skiriamos veiksmams, kuriais iš 
esmės padedama diegti inovacijas, svarbias 
žemės ūkio našumui ir tvarumui, taip pat 
klimato kaitos švelninimui ir (arba)
prisitaikymui. Taikant inovacines 
priemonės taip pat turėtų būti didinamas 
ūkininkavimo ir maisto grandinės 
aplinkos tvarumas ir jokiu būdu 
netrukdoma siekti BŽUP nustatytų 
aplinkos tikslų ar kitomis priemonėmis 
numatytų su aplinka susijusių rezultatų.

Or. en

Pagrindimas

Iš ankstesnės patirties pasimokėme labai atsargiai elgtis su inovacinėmis priemonėmis, kai 
netaikomos aplinkos apsaugos priemonės.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdymo institucija ir stebėsenos 
komitetas kiekvienos kaimo plėtros 
programą stebi vadovaudamiesi 
finansiniais, pajėgumo ir tikslų rodikliais.

2. Valdymo institucija ir stebėsenos 
komitetas kiekvienos kaimo plėtros 
programą stebi vadovaudamiesi 
finansiniais, pajėgumo, poveikio ir tikslų 
rodikliais.

Or. en
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Pagrindimas

Poveikio rodiklių reikia norint nustatyti, ar kaimo plėtros programos iš tikrųjų turėjo 
poveikio.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo eilutė „18 straipsnio 3 dalis“, ketvirtas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žemės ūkio sektorius Žemės ūkio sektorius
paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų atokiausiuose regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų atokiausiuose regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų mažosiose Egėjo jūros salose 
sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų mažosiose Egėjo jūros salose 
sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų kituose regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų kituose regionuose sumos

Pirmiau nurodyti paramos dydžiai gali būti 
padidinti 20 proc. su sąlyga, kad didžiausia 
kompleksinė parama neviršija 90 proc., kai 
parama skiriama:

Pirmiau nurodyti paramos dydžiai gali būti 
padidinti 20 proc. su sąlyga, kad didžiausia 
kompleksinė parama neviršija 90 proc., kai 
parama skiriama:

– jauniesiems ūkininkams įsikurti, – jauniesiems ūkininkams įsikurti,
– kolektyvinėms investicijoms ir 
integruotiems projektams,

– kolektyvinėms investicijoms ir 
integruotiems projektams,

– vietovėms, kuriose esama 33 straipsnyje 
nurodytų gamtinių kliūčių,

– vietovėms, kuriose esama 33 straipsnyje 
nurodytų gamtinių kliūčių,

– veiksmams, remiamiems pagal EIP. – veiksmams, remiamiems pagal EIP.
– ekologiškus produktus auginantiems 
ūkininkams,
– priemonėms, kurios skirtos tinklui 
„Natura 2000“ ir Vandens pagrindų 
direktyvai įgyvendinti,
– agrarinės aplinkosaugos programoms.

I priede nurodytų produktų perdirbimas ir 
prekyba

I priede nurodytų produktų perdirbimas ir 
prekyba

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų mažiau išsivysčiusiuose 
regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų atokiausiuose regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų atokiausiuose regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
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investicijų mažosiose Egėjo jūros salose 
sumos

investicijų mažosiose Egėjo jūros salose 
sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų kituose regionuose sumos

paramos skyrimo reikalavimus atitinkančių 
investicijų kituose regionuose sumos

Pirmiau nurodyti paramos dydžiai gali būti 
padidinti 20 proc. su sąlyga, kad didžiausia 
kompleksinė parama neviršija 90 proc., kai 
parama skiriama veiksmams pagal EIP.

Pirmiau nurodyti paramos dydžiai gali būti 
padidinti 20 proc. su sąlyga, kad didžiausia 
kompleksinė parama neviršija 90 proc., kai 
parama skiriama veiksmams pagal EIP.

Or. en

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo eilutė „31 straipsnio 7 dalis“

Komisijos siūlomas tekstas
31(7) Su „Natura 2000“ ir 

Vandens pagrindų 
direktyva susijusios 
išmokos

500(*) didžiausia suma per 
metus už 1 ha pirminiu 
ne ilgesniu kaip 5 metų 
laikotarpiu

200(*) didžiausia suma per 
metus už 1 ha

50 mažiausia su Vandens 
pagrindų direktyva 
susijusių išmokų suma 
per metus už 1 ha

Pakeitimas
31 
straip
snio 7 
dalis

Su „Natura 2000“ ir 
Vandens pagrindų 
direktyva susijusios 
išmokos

500(*) didžiausia suma per 
metus už 1 ha

50 mažiausia su Vandens 
pagrindų direktyva 
susijusių išmokų suma 
per metus už 1 ha

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo šiai priemonei skirti mažesnę lėšų sumą arba tokią sumą, kuriai taikomas 
terminas. Jei reikia įvertinti, skaičiuojama remiantis prarastų pajamų arba susidariusių 
išlaidų pagrindu; toks įvertinimas turėtų būti pagrįsto dydžio. Nėra pagrindo tokiam 
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skirtingam traktavimui.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo eilutė „32 straipsnio 3 dalis“

Komisijos siūlomas tekstas
32 
straip-
snio
3 dalis

Išmokos už vietoves, 
kuriose esama 
gamtinių ar kitokių 
specifinių kliūčių

25 mažiausia suma per 
metus už 1 ha

250(*) didžiausia suma per 
metus už 1 ha

300(*) didžiausia suma per 
metus už 1 ha kalnų 
vietovėse, kaip apibrėžta 
46 straipsnio 2 dalyje

Pakeitimas
32 
straip-
snio
3 dalis

Išmokos už vietoves, 
kuriose esama 
gamtinių ar kitokių 
specifinių kliūčių

25 didžiausia suma per 
metus už 1 ha

250(*) didžiausia suma per 
metus už 1 ha

350(*) didžiausia suma per 
metus už 1 ha kalnų 
vietovėse1

1 Ši didžiausia norma 
pavieniams ūkiams gali 
būti didesnė, jei ji 
neviršijama pagal visos 
vietovės vidurkį.

Or. de
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo penktas ir šeštas paprogramiai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su aplinka susijusių uždavinių 
sprendimas:
Žinių perdavimo ir informavimo veikla
Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir 
ūkininkų pavadavimo paslaugos
Su agrarine aplinkosauga ir klimatu 
susijusios priemonės
Ekologinis ūkininkavimas
„Natura 2000“ ir Vandens pagrindų 
direktyvos išmokos
Bendradarbiavimas
Investicijos į materialųjį turtą
Didelės gamtinės vertės ūkininkavimo 
sistemų apsauga:
Žinių perdavimo ir informavimo veikla
Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir 
ūkininkų pavadavimo paslaugos
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės 
schemos
Su agrarine aplinkosauga ir klimatu 
susijusios priemonės
Ekologinis ūkininkavimas
„Natura 2000“ ir Vandens pagrindų 
direktyvos išmokos
Biologinės įvairovės didinimas kaimo 
vietovėse
Bendradarbiavimas
Investicijos į materialųjį turtą

Or. en

Pagrindimas

Kaimo plėtros programose šias priemones reikėtų aiškiai išskirti kaip pagrindines didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimo sistemų paprogramio nuostatas, siekiant suteikti ūkininkams 
reikiamą paramą ir priemones, kuriomis pasinaudodami ūkininkai galėtų išsaugoti ir 
sustiprinti keletą naudingiausių Europoje mūsų ūkininkavimo sistemų.
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo ketvirta priemonė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, turinčio ypatingos svarbos 
skatinant maisto grandinės organizavimą 
ir rizikos valdymą žemės ūkyje

Išbraukta.

19 straipsnis. Stichinių nelaimių ir 
katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio 
gamybos potencialo atkūrimas ir 
atitinkamų prevencinių priemonių 
diegimas
25 straipsnis. Miškų gaisrų, stichinių 
nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos 
prevencija ir atlyginimas
28 straipsnis. Gamintojų grupių kūrimas
34 straipsnis. Gyvūnų gerovė
37 straipsnis Rizikos valdymas
38 straipsnis. Pasėlių, gyvūnų ir augalų 
draudimas
39 straipsnis. Tarpusavio pagalbos fondas 
gyvūnų bei augalų ligų ir su aplinka 
susijusių įvykių atvejais
40 straipsnis. Pajamų stabilizavimo 
priemonė

Or. en

Pagrindimas

Antrojo ramsčio tikslas – nukreipti ūkininkus ir žemės valdytojus žemės ūkio regionuose link 
geresnės ir atsparesnės žemės ūkio ir ekologinės sistemos. Rizikos valdymo priemonėmis būtų 
toliau mažinamas kaimo plėtros finansavimas, kuris yra labai svarbus siekiant investuoti į 
tvarią veiklą.


