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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kaimo vietovių plėtra yra svarbi tvarios Europos Sąjungos regionų plėtros dalis. Europos 
žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)1 yra ne tik susietas su bendra žemės ūkio 
politika, bet ir glaudžiai susijęs su Europos Sąjungos tikslu stiprinti ekonominę, socialinę ir 
teritorinę sanglaudą Europos Sąjungoje, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) 174 straipsnyje. Todėl Komisija būsimoje daugiametėje finansinėje 
programoje numatė Bendrą strateginę programą visiems fondams, taip pat EŽŪFKP (toliau –
BSP fondai). Visi fondai, kuriems taikomas šis pagrindų reglamentas, turi bendrai prisidėti 
prie tvarios regioninės plėtros, o kartu prie darnios Europos Sąjungos bendros plėtros. 
Bendros programos, kuri taikoma BSP fondams, tikslas – prisidėti, kad visų fondų 
investicijomis būtų siekiama bendrų tikslų. Fondai turi sąveikauti, kad būtų padidintas lėšų 
naudojimo sąveikos poveikis, o kartu gauta kuo didesnė pridėtinė vertė. Kartu siekiama 
mažinti biurokratines kliūtis, kad vietos projektų rengėjai galėtų naudotis keliais fondais. 
Integruotas visų BSP fondų lėšų naudojimas naudingas būtent kaimo vietovėms. Taip galima 
ir remti ypač pažeidžiamas grupes, pavyzdžiui, romus, ir sumažinti vienašališką kai kurių 
regionų priklausomybę nuo vienarūšės gamybos. Tai įmanoma pasiekti dideliu mastu 
suderinus visų fondų įgyvendinimo taisykles ir kontrolės sąlygas. Bendrajame pagrindų 
reglamente įtvirtinti ir bendrieji principai, kaip antai partnerystė ir daugiapakopis valdymas, 
galiojančios ES ir nacionalinės teisės aktų laikymasis, moterų ir vyrų lygybės skatinimas, 
nediskriminavimas ir tvarios plėtros skatinimas.

Norint sukurti didesnę pridėtinę vertę Europai, su BSP fondais – ERPF, SF, ESF, EŽŪFKP ir 
EJŽF – susijusiais veiksmais turi būti remiami BENDRI ES prioritetai, siekiant pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo. Šių prioritetų tikslas – įgyvendinti pagrindinius tikslus ir 
iniciatyvas, kuriuos strategijoje „Europa 2020“ iškėlė Europos Vadovų Taryba.

Tačiau nuosekliai atsižvelgti į šiuos klausimus EŽŪFKP reglamente Komisijai daug kur 
nepavyko. Šiame pranešime pateiktais pakeitimais siekiama susitarti dėl pagrindinių 
klausimų, kad būtų lengviau fondus bendrai programuoti. Tačiau svarbiausia nuomonės 
referentei yra tai, kad EŽŪFKP kartu su kitais BSP fondais būtų galima naudoti iš kelių fondų 
finansuojamose programose arba bendrose veiksmų programose, siekiant stiprinti įvairių 
fondų sąveikos poveikį, visų pirma vietos lygmeniu. Sąsajos principai įtvirtinti Bendrajame 
reglamente (ES) Nr. [...]/2012 [BNR], ne EŽŪFKP reglamente. Tačiau susijusius EŽŪFKP 
reglamento straipsnius nuomonės referentė pakeitė, kad būtų lengviau įgyvendinti bendras 
veiksmų programas su kitais BSP fondais. Pavyzdžiui, nuomonės referentė siūlo, kad 
pereinamųjų regionų valstybės narės ES bendro finansavimo dalį galėtų pritaikyti prie kitų 
BSP fondų finansavimo dalių pagal bendrą programą.

Nuomonės referentė remia Komisijos ketinimą pateikti kaimo vietovių apibrėžtį, siekiant 
sustiprinti EŽŪFKP dėmesį šioms vietovėms. Tačiau būtų gaila, jei dėl to nebebūtų taikomas 
funkcinis teritorinis požiūris. Jei kaimo vietovės bus vertinamos izoliuotai, nepavyks spartinti 
jų tvarios plėtros, o jei bus remiami ekonominiai ir kultūriniai miesto ir kaimo bei regionų 

                                               
1 2011 m. spalio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos 
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis (COM(2011) 627).
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ryšiai, kaimo vietovėms tai bus naudinga. Todėl kaimo vietovių apibrėžtis turi apimti ir 
funkcines vietoves, taip siekiant užtikrinti vietos plėtros strategijos sėkmę.

Taikant LEADER metodą, Bendroje strateginėje programoje, pagal kurią veikia BSP fondai, 
remiamasi teigiama, daugiau kaip per 20 metų sukaupta kaimo plėtros patirtimi. Taikant 
LEADER metodą tvarioje savo gyvenamosios aplinkos plėtroje dalyvauja gyventojai. 
LEADER metodas yra visame pasaulyje sėkmingiausia kaimo vietovių atgaivinimo forma. 
Juo stiprinama socialinė ekonominė kaimo vietovių plėtra išsaugant jų įvairovę. Taikant 
vadinamąjį „iš apačios į viršų“ principą panaudojamos vietos gyventojų žinios ieškant 
geriausių sprendimų, kaip pagerinti regionų padėtį, ir parodomas neatskleistas plėtros 
potencialas bei naujos užimtumo galimybės, o atsakomybė už plėtrą perkeliama vietos 
gyventojams. Šis horizontalios ir vertikalios partnerystės derinys parodė, kad vietoje kuriamos 
priemonės sąveikauja ir taip daro didžiulį poveikį darbo vietų kūrimui kaimo vietovėse. 
Aktyviai dalyvaudami savo gyvenamosios aplinkos plėtroje žmonės labiau su ja susitapatina 
ir mažiau jų išsikelia kitur. Tai gali būti kovos su neigiamais demografiniais pokyčiais 
priemonė. Galiausiai taip vietos gyventojai aktyviai padeda siekti strategijoje „Europa 2020“ 
keliamų ES tikslų. Todėl pagrindinė nuomonės referentės mintis šioje nuomonėje – vykdant 
kaimo plėtrą reikia plačiau taikyti LEADER metodą, visų pirma su teritoriniu aspektu 
susijusiose srityse, taigi 3, 4, 5 ir 6 EŽŪFKP reglamente nurodytose ES tikslinėse srityse. 
LEAER metodas yra populiariausia ir mėgstamiausia Europos Sąjungos priemonė vietos 
lygmeniu. Ja labai padidinamas ES žinomumas tarp jos piliečių.

Kaip Komisija išsamiai aprašo ir parodo darbiniame dokumente „Regionai 2020 m. Būsimų 
iššūkių ES regionams vertinimas“1, klimato kaita gali padaryti didžiulį neigiamą poveikį 
ekonominėms, socialinėms ir ekologinėms regionų sistemoms. Pavyzdžiui, regionuose, 
kuriuose didelė sausrų rizika, galimi konfliktai dėl tinkamo ribotų vandens išteklių 
naudojimo, taip pat didėja vietovių, kuriose galimi potvyniai, pakrančių erozija ar gaisrai, 
skaičius. Nuo to labiausiai gali nukentėti žemės ūkis ir kaimo turizmas, nes šie sektoriai yra 
priklausomi nuo ekosistemų funkcijų ir gamtos išteklių, o kartu juose yra daugiausia kaimo 
vietovėse sukuriamų darbo vietų. Netgi gali kilti klausimas dėl kaimo vietovių tinkamumo 
gyventi. Dėl šios priežasties ūkininkavimo metodai, kova su klimato kaita ir išteklių apsauga 
žemės ūkio sektoriuje susiję su teritoriniu aspektu ir labai prisideda prie kaimiškos 
gyvenamosios aplinkos išsaugojimo ir šių vietovių gyventojų gerovės. Nuomonės referentės 
pakeitimuose atsispindi ir šis aspektas, taigi ji atsižvelgia į kaimo vietovių plėtros strategijos 
sudėtingumą.

Galiausiai svarbu nedidelius ES finansinius išteklius optimaliai ir veiksmingai panaudoti 
tvariai kaimo vietovių plėtrai ir taip pagerinti tenykščių gyventojų gerovę. Tačiau gerovės 
kriterijus yra ne tik BVP. Kaip pažymėta Komisijos dokumente „BVP ir kiti rodikliai 
pažangai kintančiame pasaulyje vertinti“2, BVP neatspindi nei ekologinio tvarumo, nei 
socialinės įtraukties. Tačiau taikant integracinės ir dalyvaujamosios plėtros požiūrį kaimo 
vietovėse galima pasiekti realią gerovę.

PAKEITIMAI

                                               
1 SEC(2008) 2868 galutinis, 2008 11 14.
2 COM(2009)433.
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Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir ekonomine kaimo 
vietovių plėtra. Nustatant prioritetus turi 
būti atsižvelgiama į tai, kad skirtingų 
savybių kaimo vietovių arba skirtingų 
kategorijų potencialių paramos gavėjų 
padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek 
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla. 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 

(5) siekiant užtikrinti tvarią kaimo vietovių 
plėtrą, būtina didžiausią dėmesį skirti 
apibrėžtam pagrindinių prioritetų skaičiui; 
prioritetai turi būti susiję su žinių 
perteikimu ir inovacijomis žemės ūkio ir 
miškininkystės srityse ir kaimo vietovėse, 
su visų tipų žemės ūkio veiklos 
konkurencingumu ir ūkių perspektyvumu, 
maisto grandinės organizavimu ir rizikos 
valdymu žemės ūkyje, nuo žemės ūkio ir 
miškininkystės priklausančių ekosistemų 
atkūrimu, išsaugojimu ir stiprinimu, 
efektyviu išteklių naudojimu ir perėjimu 
prie mažo anglies dioksido kiekio 
technologijų ekonomikos žemės ūkio, 
maisto ir miškininkystės sektoriuose, taip 
pat su socialinės įtraukties skatinimu, 
skurdo mažinimu ir tvaria kaimo vietovių 
plėtra, įskaitant miesto ir kaimo ryšius ir 
regionų bendradarbiavimą. Nustatant 
prioritetus turi būti atsižvelgiama į tai, kad 
skirtingų savybių kaimo vietovių arba 
skirtingų kategorijų potencialių paramos 
gavėjų padėtis yra nevienoda, ir į esminius 
inovacijų, aplinkos ir klimato kaitos 
švelninimo bei prisitaikymo prie jos 
tikslus. Klimato kaitos švelninimo 
veiksmais turėtų būti siekiama tiek 
sumažinti išmetamų teršalų kiekį 
pagrindinėse žemės ūkio ir miškininkystės 
veiklos srityse, kaip antai gyvulininkystės 
produkcijos ir trąšų naudojimo, tiek
išsaugoti anglies dioksido absorbentus ir 
didinti anglies dioksido sekvestraciją 
pasirenkant tinkamą žemės naudojimo 
būdą, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir 
užsiimant miškininkystės sektoriaus veikla. 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetas, susijęs 
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ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

su žinių perteikimu ir inovacijomis žemės 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

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 
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;

(9) valstybės narės turėtų galėti į savo 
kaimo plėtros programas įtraukti teminius 
paprogramius, skirtus specifiniams ypač 
svarbių vietovių poreikiams patenkinti, 
atsižvelgdamos į miesto ir kaimo ryšius ir į 
regionų bendradarbiavimą. Teminiai 
paprogramiai turėtų būti taikomi, be kita 
ko, jauniesiems ūkininkams, mažiems 
ūkiams, šioje srityje dirbančioms 
moterims, 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;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 

(14) dėl žemės ūkio ir miškininkystės 
raidos bei specializacijos ir dėl specifinių 
problemų, su kuriomis kaimo vietovėse 
susiduria labai mažos, mažosios ir 
vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), 
reikalingas tinkamo lygio techninis ir 
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ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, bet ir būti pritaikyti prie 
kaimo subjektų poreikių. Todėl reikėtų 
remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, o taip pat 
trumpalaikio apsikeitimo ūkiais arba 
apsilankymų schemas. Gautos žinios ir 
informacija turėtų visų pirma padėti 
ūkininkams, miškų savininkams, maisto 
sektoriuje veikiantiems asmenims ir kaimo 
MVĮ didinti konkurencingumą ir išteklių 
naudojimo efektyvumą, gerinti 
aplinkosauginį veiksmingumą, tuo pat 
metu prisidedant prie kaimo ekonomikos 
tvarumo didinimo. Siekiant užtikrinti, kad 
žinių perteikimas ir informavimo veikla 
būtų veiksmingi siekiant šių rezultatų, 
turėtų būti reikalaujama, kad žinių sklaidos 
paslaugų teikėjai turėtų tinkamus 
gebėjimus;

ekonominis mokymas ir didesnės 
galimybės naudotis ir keistis žiniomis bei 
informacija, įskaitant geriausios žemės 
ūkio ir miškininkystės gamybos praktikos 
sklaidą. Žinių perteikimas ir informavimas 
turėtų vykti ne tik rengiant tradicinius 
mokymo kursus, tačiau ir per mokymosi 
visą gyvenimą sistemą, kuri privalo būti 
pritaikyta prie kaimo subjektų poreikių. 
Todėl reikėtų remti ir praktinius seminarus, 
konsultacijas, demonstracinę veiklą, 
informavimo akcijas, regionines 
platformas, kurių pagalba keičiamasi 
patirtimi, o taip pat trumpalaikio 
apsikeitimo ūkiais arba apsilankymų 
schemas. Gautos žinios ir informacija 
turėtų visų pirma padėti ūkininkams, miškų 
savininkams, kaimo plėtros asociacijoms 
ir tinklams, maisto sektoriuje veikiantiems 
asmenims ir kaimo labai mažoms bei 
mažosioms įmonėms didinti 
konkurencingumą ir išteklių naudojimo 
efektyvumą, gerinti aplinkosauginį 
veiksmingumą, tuo pat metu prisidedant 
prie kaimo ekonomikos tvarumo didinimo. 
Siekiant užtikrinti, kad žinių perteikimas ir 
informavimo veikla būtų veiksmingi 
siekiant šių rezultatų, turėtų būti 
reikalaujama, kad žinių sklaidos paslaugų 
teikėjai turėtų tinkamus gebėjimus visoms 
socialinės kategorijoms skirtų paslaugų 
atveju būtų skatinama viešojo ir privataus 
sektorių partnerystė.

Pagrindimas

Mokymosi visą gyvenimą sistemos pagalba į šiuos sektorius būtų galima pritraukti žmones, 
anksčiau dirbusius kituose sektoriuose.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Investicijas būtina skatinti tiek turizmo plėtrai (atostogos kaimo sodybose), tiek ir socialinei 
plėtrai (ekologiška sveikatos prižiūra „Green Care“) ūkiuose.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) MVĮ yra Sąjungos kaimo ekonomikos 
pagrindas. Ūkių ir ne žemės ūkio verslo 
plėtra turėtų būti siekiama skatinti 
užimtumą ir kurti kokybiškas darbo vietas 
kaimo vietovėse, išlaikyti jau esamas 
darbas vietas, mažinti sezoninį užimtumo 
svyravimą, plėtoti ne žemės ūkio sektorius 
už žemės ūkio srities ribų, taip pat žemės 
ūkio ir maisto produktų perdirbimą, kartu 
remiant verslo integravimą ir įvairių vietos 
sektorių sąsajas. Turėtų būti remiami 
projektai, kuriais apjungiamas žemės ūkis, 
kaimo turizmas (skatinant tausų ir 
atsakingą turizmą kaimo vietovėse) ir 
gamtos bei kultūros paveldas, taip pat 
investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją;

(22) MVĮ yra tvarios Sąjungos kaimo 
ekonomikos pagrindas. Ūkių ir ne žemės 
ūkio verslo plėtra turėtų būti siekiama 
skatinti užimtumą (visų pirma jaunų 
žmonių tarpe) ir kurti kokybiškas darbo 
vietas kaimo vietovėse, išlaikyti jau esamas 
darbas vietas, mažinti sezoninį užimtumo 
svyravimą, plėtoti ne žemės ūkio sektorius 
už žemės ūkio srities ribų, taip pat žemės 
ūkio ir maisto produktų perdirbimą, kartu 
remiant verslo integravimą ir įvairių vietos 
sektorių sąsajas, atsižvelgiant į tvarią 
regioninę plėtrą. Turėtų būti remiami 
projektai, kuriais apjungiamas žemės ūkis, 
kaimo turizmas (skatinant tausų ir 
atsakingą turizmą kaimo vietovėse) ir 
gamtos bei kultūros paveldas, taip pat 
investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių 
energiją; Tvari kaimo vietovių plėtra 
turėtų būti stiprinama skatinant miesto ir 
kaimo ryšius ir regionų 
bendradarbiavimą;

Pakeitimas 6

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 

(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 elementas, be kurio neįmanoma 
skatinti kaimo vietovių tvarumo. Tvari 
kaimo vietovių plėtra turėtų būti 
stiprinama skatinant miesto ir kaimo 
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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 plėtojamos vienos arba daugiau 
kaimo bendruomenių. Siekiant užtikrinti 
darną su Sąjungos klimato politikos 
tikslais, Komisijai turėtų būti suteikiamas 
įgaliojimas pagal Sutarties 290 straipsnį 
priimti aktus, kuriais būtų nustatoma, kokių 
tipų atsinaujinančiųjų išteklių energijos 
infrastruktūra atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus;

ryšius ir regionų bendradarbiavimą. Todėl 
parama turėtų būti skiriama veiksmams, 
kuriais siekiama minėto tikslo, įskaitant 
prieigą prie informacinių ir ryšių 
technologijų ir spartaus bei itin spartaus 
plačiajuosčio ryšio vystymą. Reikėtų teikti 
pirmenybę bendruomenių inicijuojamoms 
iniciatyvoms. 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 suteikiamas įgaliojimas pagal Sutarties 
290 straipsnį priimti aktus, kuriais būtų 
nustatoma, kokių tipų atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos infrastruktūra atitinka 
paramos skyrimo reikalavimus;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(33) siekiant užtikrinti, kad Sąjungos lėšos 
būtų naudojamos veiksmingai, o visos 
Sąjungos ūkininkams būtų užtikrintos 
vienodos sąlygos, kalnų vietovės arba kitos 
vietovės, kuriose esama gamtinių arba 
kitokių specifinių kliūčių, turėtų būti 
apibrėžtos pagal objektyvius kriterijus. 
Siekiant apibrėžti vietoves, kuriose esama 
gamtinių kliūčių, turėtų būti taikomi 
kriterijai, grindžiami patikima moksline 
informacija, atsižvelgiant į konkrečias 
savybes ir plėtros tikslus susijusiose 
vietovėse. Kriterijai turėtų būti specialiai 
priderinti prie tai vietovei būdingų 
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kuriose esama gamtinių kliūčių, turėtų 
būti priimta pereinamojo laikotarpio 
tvarka;

gamtinių sunkumų ir prie joje esančių 
valdų gamybos ir (arba) ekonomikos 
struktūros. 

Pagrindimas

Komisijos komunikatas apie tikslingesnį paramos skyrimą ūkininkams, vykdantiems veiklą 
gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse (COM(2009)0161) nėra patenkinamas ir juo būtina 
atsižvelgti į konkrečias sąlygas valstybėse narėse. Būtina sukurti pakankamai skirtingų 
galimybių, kuriomis būtų atsižvelgiama į skirtingas ūkių formas.

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;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) pagal EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje parengtus inovacinius 
projektus turėtų įgyvendinti veiklos grupės, 
kuriose susiburtų ūkininkai, mokslininkai, 
konsultantai, įmonės ir kiti subjektai, susiję 
su žemės ūkio sektoriaus inovacijomis. 
Siekiant užtikrinti, kad tokių projektų 
rezultatai būtų naudingi visam sektoriui, jie 
turėtų būti platinami.

(52) pagal EIP žemės ūkio našumo ir 
tvarumo srityje parengtus inovacinius 
projektus turėtų įgyvendinti veiklos grupės, 
kuriose susiburtų ūkininkai, mokslininkai, 
konsultantai, įmonės ir kiti subjektai, susiję 
su žemės ūkio sektoriaus inovacijomis. 
Siekiant užtikrinti, kad tokių projektų 
rezultatai būtų naudingi visam sektoriui, 
reikėtų skatinti rezultatų platinimą ir 
finansuoti tokį platinimą iš įvairių 
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šaltinių, įskaitant ir techninę paramą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
61 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61) atsakomybę už programos stebėseną 
turėtų dalytis valdymo institucija ir šiuo 
tikslu sudarytas stebėjimo komitetas. 
Stebėsenos komiteto užduotis turėtų būti 
stebėti programos įgyvendinimo 
efektyvumą. Šiuo tikslu turėtų būti 
apibrėžta jo atsakomybė; 

(61) atsakomybę už programos stebėseną 
turėtų dalytis valdymo institucija ir šiuo 
tikslu sudarytas stebėjimo komitetas. 
Stebėsenos komiteto sudėtis, funkcijos ir
atsakomybė apibrėžiama laikantis [BNR] 
reglamento 5 ir 41–43 straipsnių 
nuostatų. Toje pačioje teritorijoje 
įgyvendinant kaimo plėtros programas ir 
kitų BSP fondų lėšomis finansuojamas 
programas galima įsteigti vieną bendrą 
stebėsenos komitetą;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) apibrėžiamas kaimo plėtros politikos 
strateginis kontekstas;

c) apibrėžiamas kaimo plėtros politikos, 
įskaitant miesto ir kaimo ryšius ir regionų 
bendradarbiavimą, strateginis kontekstas;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) nustatomos taisyklės, kuriomis 
užtikrinamas EŽŪFKP koordinavimas su 
kitomis Sąjungos priemonėmis.

f) nustatomos taisyklės, kuriomis 
užtikrinamas EŽŪFKP koordinavimas ir 
suderinamumas su visais BSP fondais bei
kitomis Sąjungos priemonėmis.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priemonė – veiksmų, kuriais 
prisidedama siekiant vieno ar kelių 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetinių tikslų, 
rinkinys;

c) priemonė – veiksmų, kuriais 
prisidedama siekiant vieno ar kelių 
Sąjungos kaimo plėtros, įskaitant miesto ir 
kaimo ryšius ir regionų 
bendradarbiavimą, prioritetinių tikslų, 
rinkinys;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) veiksmas – pagal atitinkamos kaimo 
plėtros programos kriterijus parinktas 
projektas, projektų grupė, sutartis, 
susitarimas ar kitas veiklos aspektas, kurį 
įgyvendina vienas arba keli paramos 
gavėjai ir kuriais sudaromos sąlygos siekti 
vieno arba kelių Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetinių tikslų;

d) veiksmas – pagal atitinkamos kaimo 
plėtros programos kriterijus parinktas 
projektas, projektų grupė, sutartis, 
susitarimas ar kitas veiklos aspektas, kurį 
įgyvendina vienas arba keli paramos 
gavėjai ir kuriais sudaromos sąlygos siekti 
vieno arba kelių Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetinių tikslų, įskaitant galimybę 
sujungti iš skirtingų BSP fondų, taip pat 
pagal vieną prioritetinę programų, 
bendrai finansuojamų ERPF ir ESF 
lėšomis, kaip nurodyta (BNR) reglamento 
87 straipsnio 1 dalyje, kryptį skiriamą 
paramą;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) vietos plėtros strategija – nuoseklus 
veiksmų, kurie yra orientuoti į vietos 
tikslus ir poreikius, rinkinys, skirtas padėti 

g) vietos tvarios plėtros strategija –
nuoseklus veiksmų, kurie yra orientuoti į 
vietos tikslus ir poreikius, rinkinys, skirtas 
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siekti Sąjungos kaimo plėtros prioritetinių 
tikslų ir tinkamu lygiu įgyvendinamas 
partnerystės šalių;

padėti siekti Sąjungos tvarios kaimo 
plėtros, įskaitant miesto ir kaimo ryšius ir 
regionų bendradarbiavimą, prioritetinių 
tikslų ir konkrečiais teritoriniais 
subregioniniais lygmenimis
įgyvendinamas partnerystės šalių;

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) trumpa tiekimo grandinė – tiekimo 
grandinė, kuriai priklauso ribotas ūkinės 
veiklos vykdytojų, įsipareigojusių 
bendradarbiauti, vykdyti vietos 
ekonomikos plėtrą ir palaikyti artimus 
geografinius ir socialinius gamintojų bei 
vartotojų ryšius, skaičius;

t) trumpa maisto tiekimo grandinė –
tiekimo grandinė, kuriai priklauso ribotas 
gamintojų (pageidautina – smulkiųjų 
ūkininkų), įsipareigojusių bendradarbiauti, 
vykdyti vietos ekonomikos plėtrą ir 
palaikyti artimus geografinius ir socialinius 
gamintojų bei vartotojų ryšius, skaičius;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

EŽŪFKP kaip Europos kaimo plėtros 
strategijos dalis prisideda prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo skatindamas 
tvarią kaimo plėtrą ir ekonomikos augimą 
visos Sąjungos kaimo vietovėse ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones bei
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės 
politiką.  Jis siekia, kad Sąjungos žemės 
ūkio, maisto produktų ir miškininkystės
sektorius būtų labiau subalansuotas 
teritorijos ir aplinkos požiūriu, palankus 
klimatui, atsparus jo kaitai, 
konkurencingas, produktyvus ir 
grindžiamas inovacijomis.
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Pagrindimas

EŽŪFPK reglamento tikslai yra darna su strategijos „Europa 2020“ plėtros tikslais, todėl 
būtina paminėti ir žemės bei miškininkystės sektoriaus ūkių konkurencingumą. Regionų 
komiteto nuomone 29 pakeitimu pabrėžiamas realios kaimo plėtros strategijos Europos 
lygmeniu poreikis. Šią strategiją būtina koordinuoti ir papildyti sanglaudos politika bei 
bendrąja žuvininkystės politika.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) subalansuotos teritorinės kaimo vietovių
plėtros.

3) suderintos teritorinės kaimo ekonomikos
plėtros ir bendruomenių vystymosi, 
įskaitant miesto ir kaimo ryšius ir regionų 
bendradarbiavimą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kaimo plėtros tikslų, kuriais prisidedama 
prie pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo, siekiama įgyvendinant šešis 
Sąjungos kaimo plėtros prioritetus, 
vadinamuosius BSP teminius tikslus:

Kaimo plėtros tikslų, kuriais prisidedama 
prie pažangaus, tvaraus ir integracinio 
augimo strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimo, siekiama įgyvendinant šešis 
Sąjungos ir jos kaimo plėtros investicijų
prioritetus, vadinamuosius BSP teminius 
tikslus:

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) ūkių, kurie susiduria su didelėmis 
struktūrinėmis problemomis, visų pirma 
ūkių, kurių dalyvavimo rinkoje laipsnis 

a) žemės ūkių restruktūrizavimo,  
modernizavimo ir diversifikavimo
palengvinimui;



PE492.639v02-00 16/38 AD\913615LT.doc

LT

mažas, tam tikrų sektorių į rinką 
orientuotų ūkių ir ūkių, kuriems 
reikalingas žemės ūkio veiklos 
įvairinimas, restruktūrizavimo 
palengvinimui,

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kartų kaitos žemės ūkio sektoriuje
palengvinimui;

b) kartų kaitos palengvinimui ir 
palankesnių sąlygų naujiems 
ūkininkavimo ir kaimo plėtros programų 
dalyviams sudarymui;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos  3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ūkių rizikos valdymo rėmimui; b) ūkių rizikos valdymo rėmimui imantis 
atsargumo priemonių.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) biologinės įvairovės bei ūkių genetinės 
įvairovės atkūrimui, išsaugojimui ir 
tausiam naudojimui, įskaitant 
„Natura 2000“ teritorijose, didelės 
gamtinės vertės ūkininkavimui ir Europos 
kraštovaizdžių būklei;
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 4 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) dirvožemio valdymo gerinimui; c) dirvožemio struktūros, atsparumo 
erozijai ir ekstremalioms oro sąlygoms, 
derlingumo ir valdymo gerinimui.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5) skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir
remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios 
mažo anglies dioksido kiekio technologijų
ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės 
sektoriuose, daugiausia dėmesio skiriant 
šioms sritims:

5) skatinti energijos taupymą ir efektyvų
žemės ūkio išteklių naudojimą bei remti 
perėjimą prie klimato tikslus atitinkančios, 
energiją tausojančios ir klimato kaitai 
atsparios ekonomikos žemės ūkio, maisto
ir miškininkystės sektoriuose, daugiausia 
dėmesio skiriant šioms sritims:

Pakeitimas 26

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 ekonomijos didinimui,

Pakeitimas 27

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 
ekonomijos didinimui,
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 
ne maistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
palengvinimui bioekonomikos tikslais,

c) atsinaujinančiųjų energijos išteklių, 
šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų 
ne maistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo 
vietos lygmeniu palengvinimui 
bioekonomikos tikslais,

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veiklos įvairinimo, naujų mažų įmonių ir 
darbo vietų kūrimo lengvinimui,

a) naujų egzistuojančių mažų ir vidutinių
įmonių ekonominės veiklos įvairinimo bei
naujų labai mažų ir mažų įmonių kūrimo 
(kurias steigia moterys ir jaunimas) ir 
darbo vietų kūrimo skatinimui;

Pagrindimas

Regionų komiteto siūlomas 32 pakeitimas.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vietos plėtros kaimo vietovėse 
skatinimui,

b) tvarios vietos plėtros kaimo vietovėse 
skatinimui,
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Užtikrinamas EŽŪFKP lėšomis 
teikiamos paramos derėjimas su kitų BSP 
fondų lėšomis finansuojama veikla.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali į savo kaimo plėtros 
programas įtraukti teminius paprogramius, 
kuriais prisidėtų prie Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetų įgyvendinimo, kurie būtų 
skirti specifiniams poreikiams patenkinti ir 
kurie visų pirma būtų susiję su:

1. Valstybės narės gali į savo kaimo plėtros 
programas įtraukti teminius paprogramius, 
kuriais prisidėtų prie Sąjungos kaimo 
plėtros prioritetų įgyvendinimo, 
atsižvelgdamos į miesto ir kaimo ryšius ir į 
regionų bendradarbiavimą, kurie būtų 
skirti specifiniams poreikiams patenkinti ir 
kurie visų pirma būtų susiję su:

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 33 straipsnio 2 dalyje nurodytomis kalnų 
vietovėmis;

c) 33 straipsnio 2 dalyje nurodytomis kalnų 
vietovėmis ir vietovėmis, turinčiomis 
didelių natūralių apribojimų pagal 33 
straipsnio 4 dalį;
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Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) programos strateginio poveikio 
aplinkai vertinimo, atlikto laikantis 
Direktyvos 2001/42/EB nuostatų, 
rezultatai;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) vietos plėtros atveju, konkretus 
koordinavimo mechanizmo, siejančio 
vietos plėtros strategijas, 36 straipsnyje 
nurodytą bendradarbiavimo priemonę, 21 
straipsnyje nurodytą pagrindinių paslaugų 
ir kaimų atnaujinimo kaimo vietovėse 
priemonę ir pagal 20 straipsnyje nurodytą 
ūkių ir verslo plėtros kaimo vietovėse 
priemonę teikiamą paramą ne žemės ūkio 
veiklai kaimo vietovėse, aprašymas;

f) vietos plėtros atveju, konkretus 
koordinavimo mechanizmo, siejančio 
vietos plėtros strategijas, 36 straipsnyje 
nurodytą bendradarbiavimo priemonę, 
21 straipsnyje nurodytą pagrindinių 
paslaugų ir kaimų atnaujinimo kaimo 
vietovėse priemonę, įskaitant miesto ir 
kaimo ryšius ir regionų 
bendradarbiavimą, ir pagal 20 straipsnyje 
nurodytą ūkių ir verslo plėtros kaimo 
vietovėse priemonę teikiamą paramą ne 
žemės ūkio veiklai kaimo vietovėse, 
aprašymas;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) su stebėsenos ir vertinimo 
reikalavimais susijusių poreikių analizė ir 
Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 49 
straipsnyje nurodytas vertinimo planas. 
Valstybės narės skiria pakankamai 
išteklių ir imasi pakankamos gebėjimų 

Išbraukta.
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stiprinimo veiklos, kad būtų patenkinti 
nustatyti poreikiai;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) informacija apie priemonių, 
finansuojamų pagal kitas bendros žemės 
ūkio politikos priemones, pagal 
sanglaudos politiką arba Europos jūrų 
reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis,
papildomumą;

m) informacija apie priemonių, 
finansuojamų pagal kitas bendros žemės 
ūkio politikos priemones, papildomumą ir 
apie priemones, kuriomis užtikrinamas 
suderinimas su kitų BSF fondų lėšomis 
remiamomis priemonėmis;

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies o ir p punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

o) Reglamento (ES) Nr. [BSP/2012] 
5 straipsnyje nurodyti paskirti partneriai, 
veiksmai, kurių imtasi siekiant įtraukti 
partnerius į programos rengimo, 
įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo 
procedūras pagal Europos elgesio 
kodeksą, kaip nurodyta (BNR) reglamento 
5 straipsnyje, ir konsultacijų su partneriais 
rezultatai; jei taikoma, pagrindiniai 
nacionalinio kaimo tinklo veiklos plano 
elementai, 55 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
struktūra ir jo valdymo nuostatos, kurios 
sudaro jo metinių veiklos planų pagrindą.

p) jei taikoma, pagrindiniai nacionalinio 
kaimo tinklo veiklos plano elementai, 55 
straipsnio 3 dalyje nurodyta struktūra ir 
jo valdymo nuostatos, kurios sudaro jo 
metinių veiklos planų pagrindą.



PE492.639v02-00 22/38 AD\913615LT.doc

LT

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žinių perteikimas ir informavimo veikla Žinių perteikimas, keitimasis tvarios 
veiklos pavyzdžiais ir informavimo veikla

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
tiems instruktavimo arba mokymo 
kursams, kurie yra įprastinių vidurinio arba 
aukštojo lygmens švietimo programų arba 
sistemų dalis.

Parama pagal šią priemonę neskiriama 
tiems instruktavimo arba mokymo 
kursams, kurie yra įprastinių vidurinio arba 
aukštojo lygmens švietimo programų arba 
sistemų dalis, tačiau gali būti taikoma 
kursams, vykdomiems mokymosi visą 
gyvenimą kontekste bei profesinio 
perorientavimo kontekste, kai juos 
rengiant atsižvelgiama į kaimo vietovių 
gyventojų interesus.

Pagrindimas

Mokymosi visą gyvenimą sistema galima vykdyti profesinį perorientavimą ir plėtoti naują 
veiklą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žinių perteikimo ir informavimo paslaugas 
teikiančios įstaigos yra tinkamų gebėjimų, 
kurie užtikrinami kvalifikuotų darbuotojų 
ir palaikomi šiuo tikslu nuolat vykdomais 
mokymais.

Žinių perteikimo ir informavimo paslaugas 
teikiančios įstaigos ir tinklai yra tinkamų 
gebėjimų, kurie užtikrinami kvalifikuotų 
darbuotojų ir palaikomi šiuo tikslu nuolat 
vykdomais mokymais.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pagal šią priemonę skiriamo 
finansavimo reikalavimus atitinkančiomis 
sąnaudomis laikomos žinių perdavimo arba 
informavimo veiklos organizavimo ir 
vykdymo išlaidos. Parodomųjų projektų 
atveju parama gali būti padengiamos ir 
atitinkamos investicinės sąnaudos. Dalyvių 
kelionių, apgyvendinimo sąnaudos bei 
dienpinigiai ir ūkininkų pavadavimo 
sąnaudos taip pat atitinka finansavimo 
reikalavimus.

4. Pagal šią priemonę skiriamo 
finansavimo reikalavimus atitinkančiomis 
sąnaudomis laikomos žinių mainų ir
perdavimo arba informavimo veiklos 
organizavimo ir vykdymo išlaidos. 
Parodomųjų projektų atveju parama gali 
būti padengiamos ir atitinkamos 
investicinės sąnaudos. Dalyvių kelionių, 
apgyvendinimo sąnaudos bei dienpinigiai 
ir ūkininkų pavadavimo sąnaudos taip pat 
atitinka finansavimo reikalavimus.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies b punkto i papunkčio antra a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

trumpas ir vietos lygmeniu 
organizuojamas maisto tiekimo grandines 
arba

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) Parama teikiama augimo skatinimui, 
darbo vietų gamybos grandinėje 
užtikrinimui ir naujų ūkininkavimo 
sričių, pvz. turizmo arba socialinėje 
srityje, įsisavinimui.

Pagrindimas

Investicijas būtina skatinti tiek turizmo plėtrai (atostogos kaimo sodybose), tiek ir socialinei 
plėtrai (ekologiška sveikatos prižiūra „Green Care“) ūkiuose.
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Pakeitimas 45

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti dabartinę ankstyvo išėjimo į pensiją sistemą.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies ketvirta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal 1 dalies b punktą skiriama 
labai mažoms ir mažoms ne žemės ūkio 
įmonėms kaimo vietovėse ir ūkininkams 
arba jų namų ūkio nariams.

Parama pagal 1 dalies b punktą skiriama 
labai mažoms ir mažoms ne žemės ūkio 
įmonėms kaimo vietovėse ir ūkininkams 
arba jų namų ūkio nariams ir kitiems 
kaimo vietovių gyventojams.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) investicijoms į visų rūšių mažos 
apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą 
arba plėtimą, atsižvelgiant į miesto ir 
kaimo ryšius ir įskaitant investicijas į 
energijos vartojimo efektyvumo priemones 
ir į atsinaujinančiųjų išteklių energiją;

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 ir 3 dalys

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. 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 į 
decentralizuotą atsinaujinančiųjų išteklių
energijos tiekimą. Šiuo atveju numatomi 
aiškūs kriterijai, kuriais užtikrinama 
papildoma parama pagal kitas Sąjungos 
priemones.

3. Investicijos pagal 1 dalį atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kai atitinkami 
veiksmai įgyvendinami pagal kaimo 
vietovių savivaldybių ir jų pagrindinių 
paslaugų plėtros planus, jei tokie planai 
yra, ir atitinka vietos plėtros strategiją, jei 
tokia yra.

Investicijos pagal 1 dalį atitinka paramos 
skyrimo reikalavimus, kai atitinkami 
veiksmai įgyvendinami pagal kaimo 
vietovių savivaldybių ir jų pagrindinių 
paslaugų plėtros planus, jei tokie planai 
yra, ir atitinka vietos plėtros strategiją.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
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24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima 
žemės ūkio paskirties žemėje atlikti 
veiksmus pagal vieną ar kelis agrarinės 
aplinkosaugos ir klimato įsipareigojimus. 
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkosaugos tikslų, agrarinės
aplinkosaugos ir klimato išmokos gali būti 
skiriamos ir kitiems žemės valdytojams 
arba jų grupėms.

2. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
išmokos skiriamos ūkininkams, jų grupėms 
arba ūkininkų ir kitų žemės valdytojų 
grupėms, kurie savanoriškai prisiima 
žemės ūkio paskirties žemėje arba žemėje, 
kuri gali būti naudojamas žemės ūkiui
atlikti veiksmus pagal vieną ar kelis 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
įsipareigojimus arba atliko investicijas, 
skirtas prisiderinti prie klimato kaitos. 
Tinkamai pagrįstais atvejais, kai siekiama 
aplinkos tikslų, agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato išmokos gali būti skiriamos 
ūkininkų grupėms.

Pagrindimas

Šios priemonės visų pirma yra skirtos ūkininkams. Būtina atsižvelgti ir į jau egzistuojančias 
programas bei priemones.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis
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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. Parama teikiama tik u˛ tuos 
įsipareigojimus, kuriais virö ijami 
atitinkami privalomi standartai, nustatyti 
pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI 
antraö tinės dalies I skyrių, atitinkami 
privalomi reikalavimai dėl trąö ų ir augalų 
apsaugos produktų naudojimo ir kiti 
nacionaline teise nustatyti atitinkami
privalomi reikalavimai. Visi šie privalomi 
reikalavimai nustatyti programoje.

Pagrindimas

Visos su žemės ūkiu ar klimato kaita susijusios aplinkos apsaugos priemonės nepadidinant 
atskaitos rodiklių turi būti pripažintos kaip ekologinio aspekto stiprinimo priemonės 
tiesioginių mokėjimų sistemos apimtyje.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Patvirtintomis su žemės ūkiu ar klimato kaita susijusiomis aplinkos apsaugos priemonėmis 
būtina savaime tenkinti ekologinio aspekto stiprinimo reikalavimus, todėl priemonių visuma 
laikoma šio aspekto stiprinimu ir skatinama abiejuose ramsčiuose.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių, atsižvelgiant į pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 3 
skyrių skiriamas išmokas.

Papildomos sąnaudos ir prarastos pajamos 
apskaičiuojamos lyginant su vietovėmis, 
kuriose nėra gamtinių ar kitų specifinių 
kliūčių, atsižvelgiant į pagal Reglamento 
(ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 3 
skyrių skiriamas išmokas. Mokėjimai yra 
pakankamai diferencijuojami 
vadovaujantis šiais kriterijais:
– regiono padėtis ir jos plėtros tikslai,
– nuolatinių gamtinių kliūčių, darančių 
įtaką ūkininkavimui, mastas,
– gamybos rūšis ir, prireikus, ekonominė 
ūkio struktūra.

Pagrindimas

Skirtingos gamybos formų ūkiai bei skirtingose gamybos srityse esantys ūkiai turi skirtingas 
įmonės valdymo sąnaudas, o į tai reikia atsižvelgti.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) įvairių Sąjungos žemės ūkio bei maisto 
grandinės ir miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 

a) ūkininkų ir kaimo įmonių 
bendradarbiavimo strategijas, ypač daug 
dėmesio skiriant smulkiesiems
ūkininkams ir labai mažoms bei 
mažosioms įmonėms, taip pat įvairių 
vietos ir regionų maisto grandinių ir 
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strategijas; miškų sektoriaus dalyvių 
bendradarbiavimo ir kitų dalyvių, kurie 
padeda įgyvendinti kaimo plėtros politikos 
tikslus ir prioritetus, įskaitant tarpšakines 
organizacijas, bendradarbiavimo 
strategijas;

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų plėtojimu susijusi skatinamoji vietos 
lygmens veikla;

e) su trumpų tiekimo grandinių ir vietos 
rinkų plėtojimu susijusi informavimo ir
skatinamoji vietos lygmens veikla;

Pakeitimas 57

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) Parama taip pat gali būti teikiama 
1 dalyje nurodytų produktų kokybės 
schemų informavimo ir skatinimo veiklos 
išlaidoms padengti.

Pakeitimas 58

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) su kaimo turizmu susijusių turizmo
paslaugų plėtrai ir (arba) rinkodarai.

Pagrindimas

Su kaimo turizmu susijusių turizmo paslaugų plėtra ir rinkodara kaimo vietovėms turi 
ypatingos svarbos, nes ši ekonomikos šaka daugelyje regionų yra susijusi su žemės ūkiu.

Pakeitimas 59
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 2 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

jb) su socialiniu žemės ūkiu (pvz. 
ekologiška sveikatos prižiūra „Green 
Care“) susijusių projektų plėtrai;

Pagrindimas

Socialinio žemės ūkio pasiūlymų pagal ES projekto pavyzdį „Green Care“ plėtra iš vienos 
pusės yra svarbi kaimo vietovėms, o iš kitos pusės – yra papildoma žemės ūkio ekonomikos 
šaka.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 
30 straipsnyje nurodytų užduočių, vietos 
veiklos grupės atlieka ir papildomas 
užduotis, kurias joms deleguoja valdymo 
institucija ir (arba) mokėjimo agentūra.

1. Be Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 
30 straipsnyje nurodytų užduočių, vietos 
veiklos grupės :

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) atlieka ir papildomas užduotis, 
perduotas joms administruojančios 
įstaigos ir(arba) mokėjimo agentūros, 
arba

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) vienos arba kartu su partneriais 
plėtros strategijos apimtyje vykdo plačią 
teritoriją apimančius projektus bei 
pagrindinius projektus;

Pagrindimas

I propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the 
framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of 
partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an 
intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of 
realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant 
added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-
scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same 
administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those 
partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the 
complicated administrative path.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vietos veiklos grupės gali prašyti, kad 
kompetentinga mokėjimo agentūra 
išmokėtų išankstinę išmoką, jei tokia 
galimybė numatyta kaimo plėtros 
programoje. Išankstinių išmokų suma 
neviršija 50 proc. viešosios paramos, 
susijusios su einamosiomis ir aktyvaus 
pritaikymo sąnaudomis.

2. Vietos veiklos grupės gali prašyti, kad 
kompetentinga mokėjimo agentūra 
išmokėtų išankstinę išmoką, jei tokia 
galimybė numatyta kaimo plėtros 
programoje. Išankstinių išmokų suma 
neviršija 80 proc. viešosios paramos, 
susijusios su einamosiomis ir aktyvaus 
pritaikymo sąnaudomis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į didelius vietos veiklos grupių sunkumus gaunant paskolas, siūlome išankstines 
išmokas padidinti iki 80 proc.
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Pakeitimas 64

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) veiksmus, kuriais vietos gyventojai 
skatinami dalyvauti planuojant ir teikiant 
patobulintas medicininės priežiūros 
paslaugas, vykdant švietimo ir kultūros 
veiklą ir vietos lygmeniu teikiant kitų 
sričių viešąsias paslaugas.

Pakeitimas 65

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) b punkte paminėtai paruošiamajai 
paramai, kuriai gali būti teikiama iki 100 
proc. dydžio išankstine subsidijos išmoka, 
jei tokia galimybė yra numatyta 
programoje.

Pagrindimas

Papildomas punktas siūlomas siekiant įtvirtinti nuostatą, leidžiančią pagrindiniams 
projektams skirti iki 100 proc. dydžio siekiančią išankstinę subsidijos išmoką. Tai yra 
projektai, kuriuose dalyvauja partneriai, kurie dėl finansinių apribojimų negali prašyti 
paramos atskirai. Vietos veiklos grupėms vykdant pagrindinius projektus, pinigus šiems 
partneriams būtų galima pervesti iš anksto.

Pakeitimas 66

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, 

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, 
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konsultavimo paslaugų tiekėjams ir 
mokslininkams.

konsultavimo paslaugų tiekėjams, 
nevyriausybinėms organizacijoms ir 
mokslininkams.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatina efektyviai išteklius naudojantį, 
našų, netaršų, klimatui palankų ir atsparų 
žemės ūkio sektorių, tausojantį 
pagrindinius gamtos išteklius, nuo kurių 
priklauso ūkininkavimas;

a) skatina efektyviai išteklius ir energiją
naudojantį, našų, netaršų, klimatui palankų 
ir atsparų žemės ūkio sektorių, tausojantį 
pagrindinius gamtos išteklius, nuo kurių 
priklauso ūkininkavimas;

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pažangiausias mokslinių tyrimų žinias ir 
technologijas padaro prieinamas 
ūkininkams, įmonėms ir konsultacinėms 
tarnyboms.

d) pažangiausias mokslinių tyrimų žinias, 
vietinę praktinę patirtį ir technologijas 
padaro prieinamas ūkininkams, kaimo 
bendruomenėms, įmonėms ir 
konsultacinėms tarnyboms.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informuodamos mokslininkų 
bendruomenę apie reikalingus 
ūkininkavimo praktikos mokslinius 
tyrimus.

c) informuodamos mokslininkų 
bendruomenę apie mokslinius tyrimus, 
kurių reikia ūkininkams ir kaimo 
bendruomenėms.

Pakeitimas 70



PE492.639v02-00 34/38 AD\913615LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
64 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Veiklos rezervas pagal Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 18 straipsnį išbraukiamas.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nukrypdamos nuo šio straipsnio 3 
dalies pirmos pastraipos b punkto, 
valstybės narės gali padidinti didžiausią 
EŽŪFKP įnašo dalį, skiriamą šio 
reglamento 21 ir 31 straipsniuose 
nurodytoms priemonėms pagal 
pereinamojo laikotarpio regionuose 
įgyvendinamas programas, kaip nustatyta 
(BNR) reglamento 82 straipsnio antroje 
dalyje, kad užtikrintų suderinamumą su 
šios kategorijos regionams iš kitų BSP 
fondų skiriamo bendro finansavimo 
normų lygiu, ypač iš kelių skirtingų fondų 
finansuojamų programų atvejais.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. EŽŪFKP lėšomis bendrai finansuojamos 
išlaidos negali būti bendrai finansuojamos 
struktūrinių fondų, Sanglaudos fondo arba 
bet kurios kitos Sąjungos finansinės 
priemonės įnašu.

6. EŽŪFKP lėšomis bendrai finansuojamos 
konkrečios priemonės ar konkrečios 
priemonės dalies išlaidos negali būti 
bendrai finansuojamos struktūrinių fondų, 
Sanglaudos fondo arba bet kurios kitos 
Sąjungos finansinės priemonės įnašu. Ši 
nuostata neturėtų riboti programavimo 
metodo, pagal kurį sujungiama iš 
skirtingų BSP fondų teikiama parama, 
kurios gali prireikti norint nuosekliai ir 
integruotai pasiekti reglamento 
[BSP/2012] 9 straipsnyje nustatytus 
teminius tikslus, ar trukdyti jį taikyti.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

Kaip jau numatyta pasibaigusiose trišalėse derybose dėl biudžeto, nacionalinį įnašą į 
reikalavimus atitinkančias viešąsias išlaidas turėtų būti galima pakeisti privačiais įnašais. 
Tai būtina visų pirma atsižvelgiant į šiuo metu valstybių narių dedamas pastangas taupyti, 
kad problemas, kylančias valstybėms narėms teikiant bendro finansavimo dalį, būtų galima 
kompensuoti privačių investuotojų dalimi.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 7 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Lėšoms pervedamoms į EŽŪFKP 
pagal Reglamento (ES) Nr. DP/2012 14 
straipsnį, vadovaujantis 3 punktu galioja 
bendras įmokos dydis.

Pagrindimas

Lėšoms pervedamoms į EŽŪFKP pagal lankstumo programą, vardan sanglaudos būtina 
taikyti tokį patį įmokos dydį kaip ir kitoms priemonėms.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, vykdančios regionines 
programas, gali įsteigti nacionalinį
stebėsenos komitetą, kuris koordinuotų 
šių programų įgyvendinimą pagal 
nacionalinę programą ir finansinių išteklių 
įsisavinimą.

Valstybės narės, vykdančios regionines 
programas, gali įsteigti nacionalinius arba 
regioninius stebėsenos komitetus. Jei 
įsteigiami nacionaliniai stebėsenos 
komitetai, jie koordinuoja regioninių 
programų įgyvendinimą pagal nacionalinę 
programą.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) nagrinėja su programos vertinimo planu 
susijusias veiklos kryptis ir pajėgumą;

b) nagrinėja programos vertinimo planą, 
kuris buvo pateiktas administruojančios 
įstaigos bei jo įgyvendinimo metu daromą 
pažangą;

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nuo 2016 iki 2023 m. imtinai valstybė 
narė iki kiekvienų metų gegužės 31 d.
pateikia Komisijai kaimo plėtros 
programos metinę įgyvendinimo ataskaitą 
už praėjusius kalendorinius metus. 2016 m. 
pateikta ataskaita apima 2014 ir 
2015 kalendorinius metus.

1. Nuo 2016 iki 2022 m. imtinai valstybė 
narė iki kiekvienų metų birželio 30 d.
pateikia Komisijai kaimo plėtros 
programos metinę įgyvendinimo ataskaitą 
už praėjusius kalendorinius metus. 
Galutinę ataskaitą valstybės narės 
pateikia iki 2023 m. gruodžio 31 d. 2016 
m. pateikta ataskaita apima 2014 ir 2015 
kalendorinius metus.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
85 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2023 m. valstybės narės parengia 
kiekvienos kaimo plėtros programos ex 
post vertinimo ataskaitą. Ši ataskaita 
Komisijai pateikiama ne vėliau kaip iki 
2023 m. gruodžio 31 d.

2023 m. valstybės narės parengia 
kiekvienos kaimo plėtros programos ex 
post vertinimo ataskaitą. Ši ataskaita 
parengiama ne vėliau kaip iki 2023 m. 
gruodžio 31 d.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei kaimo plėtros programa numato 
priemones, turinčias valstybės 
finansavimo elementų, šioms priemonėms 
nereikia atskiro pranešimo.

Pagrindimas

Reikalauju pakeisti ES nuostatas siekiant išvengti atskiros leidimų išdavimo procedūros tam 
tikroms priemonėms, kurios yra suderinamos su konkurencijos politikos aspektu.
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