
AD\914915LT.doc PE494.608v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Regioninės plėtros komitetas

2011/0288(COD)

17.10.2012

NUOMONĖ
Regioninės plėtros komiteto

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros 
žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos
(COM(2011) 0628 – C7-0341/2011 – 2011/0288(COD))

Nuomonės referentas: Giommaria Uggias



PE494.608v02-00 2/20 AD\914915LT.doc

LT

PA_Legam



AD\914915LT.doc 3/20 PE494.608v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlyme dėl reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos į vieną pagrindinį dokumentą sujungtos visos nuostatos ir reikalavimai, parengti 
siekiant vienodai įgyvendinti bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) ir veiksmingai vykdyti 
strategiją „Europa 2020“.

Pasiūlymas dėl reglamento yra – ir savo pobūdžiu bei paskirtimi turi būti – kuo racionalesnis. 
Jame turi būti apibrėžtas kiekvienas atskiras klausimas, kuris kyla žemės ūkio politikos 
pagrindu ir kurį verta reglamentuoti, taip pat kiekvienas visoje Sąjungoje vykdomas aktualus 
veiksmas ir (arba) veikla.

Dėl šios priežasties – ypač žvelgiant iš regioninio vystymosi perspektyvos – pasiūlymas nėra 
visai palankus pakeitimams ir (arba) papildomoms nuostatoms rengti, nes tai galėtų neigiamai 
paveikti jo paskirtį ir rezultatus.

Todėl komitetas nusprendė ypatingą dėmesį skirti tiems, kuriems BŽŪP labiausiai skirta –
ūkininkams ir kaimo bendruomenėms – ir vadovautis požiūriu, pagal kurį ypatingas dėmesys 
būtų skirtas konkrečioms reikmėms, susijusioms su vietos ir teritorine specifika.

Komitetas ypač stengėsi racionalizuoti BŽŪP institucinį aspektą ir sumažinti ar panaikinti 
netinkamą naštą, su kuria susiduria ūkininkai. Net jei reglamente pažymima, kad mokėjimo 
agentūros atsakingos už savo neveiksmingumą, ir nurodoma, kokiu mastu jos atsakingos, tai 
automatiškai nereiškia, kad sumažės našta paramos gavėjams. Išties, ekonomikai sunkiais ir 
žemės ūkio rinkų nepastovumo laikais vėluojantys mokėjimai gali tapti netinkama našta 
ūkiams, kurių derybinė galia ir turtas silpnėja dėl veiksnių, nesusijusių su jų pačių sugebėjimu 
tvarkyti savo verslą.

Komitetas taip pat pamėgino suderinti ūkių konsultavimo sistemos, skirtos įmonėms ir 
ūkininkams, kuriems labiau nei kam kitam reikalingas racionalus kompetentingas 
orientavimas ūkių valdymo klausimais, įgyvendinimo kriterijus. Tikslas – nukreipti žemės 
ūkio sektorių ne tiek privalomo, kiek praktiško racionalizavimo linkme, ypač tuose kaimo 
regionuose, kuriuose vis dar gyvenama žmonių ir kuriuose žemės ūkis tebelaikomas kultūros 
paveldu, gyvybingumo ir turto – ir nebūtinai vien finansine prasme – šaltiniu.

Kartu komitetas siekė paremti naudą, pasidalijamą bendruomenės, o ne netinkamai ar 
nesąžiningai besielgiantys asmenys, dėl kurių veiklos dažnai kildavo krizės ir būdavo visiems 
laikams anuliuojamos vietos veikėjų ir institucijų įdėtos pastangos.

Galiausiai komitetas stengėsi dar kartą suderinti stebėsenos tikslus orientuodamasis į 
ekonominius rodiklius, kurie veiksmingiau papildo ir parodo BŽŪP rezultatus, kad būtų 
pateiktas kuo realistiškesnis ES žemės ūkio politikos įgyvendinimo poveikio vaizdas. Todėl, 
komiteto nuomone, patartina stebėti papildomus kintamuosius: patekimą į rinką, mokymų 
procesus ir kainų stabilumą, rangovinio ūkininkavimo ekonomikos paplitimą; atsinaujinančių 
šaltinių energijos paplitimo, gamybos ir naudojimo ūkininkavimo sektoriuje ir kaimo 
bendruomenėse mastą; subalansuotą teritorinį vystymąsi – bent regioniniu pagrindu; socialinį 
judumą, gyventojų dinamiką, gyventojų skaičiaus mažėjimą, pajamas (nebūtinai 
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ūkininkavimo sektoriaus) ir skurdą kaimo vietovėse.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekiant padėti paramos gavėjams 
daugiau sužinoti apie žemės ūkio veiklos ir 
ūkių valdymo ryšį su aplinkos, klimato 
kaitos prevencijos, geros agrarinės žemės 
būklės, maisto saugos, žmonių, gyvūnų, 
augalų sveikatos ir gyvulių gerovės 
standartais, būtina, kad valstybės narės 
nustatytų išsamią ūkių konsultavimo 
sistemą, pagal kurią būtų konsultuojami 
paramos gavėjai. Ši ūkių konsultavimo 
sistema neturėtų paveikti paramos gavėjų 
įsipareigojimo ir atsakomybės laikytis tų 
standartų. Taip pat valstybės narės turėtų 
užtikrinti aiškų konsultacijų ir patikrų 
atskyrimą;

(10) siekiant padėti paramos gavėjams 
daugiau sužinoti apie konkrečios, 
reikalavimus atitinkančios ir priimtinos 
žemės ūkio veiklos referencinėje srityje ir 
ūkių valdymo ryšį su aplinkos, klimato 
kaitos prevencijos, geros agrarinės žemės 
būklės, maisto saugos, žmonių, gyvūnų, 
augalų sveikatos ir gyvulių gerovės 
standartais, būtina, kad valstybės narės 
nustatytų išsamią ūkių konsultavimo 
sistemą, pagal kurią būtų konsultuojami 
paramos gavėjai. Ši ūkių konsultavimo 
sistema neturėtų paveikti paramos gavėjų 
įsipareigojimo ir atsakomybės laikytis tų 
standartų. Taip pat valstybės narės turėtų
skatinti gavėjus naudotis konsultavimo 
sistema ir užtikrinti aiškų konsultacijų ir 
patikrų atskyrimą;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) paramos gavėjų dalyvavimas 
sistemoje turėtų būti savanoriškas. Visiems 
jiems, net ir tiems, kurie negauna paramos 
pagal BŽŪP, turėtų būti leista dalyvauti 
sistemoje. Tačiau prioritetinius kriterijus 

(12) nors paramos gavėjų dalyvavimas
ūkių konsultavimo sistemoje turėtų būti 
savanoriškas, aktyvi sistemos reklama 
turėtų pasitarnauti informuojant gavėjus 
apie visą naudą, kuri tampa prieinama 
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gali nustatyti valstybės narės. Dėl sistemos 
pobūdžio tikslinga per konsultavimo veiklą 
surinktą informaciją laikyti konfidencialia, 
išskyrus rimtus Sąjungos arba nacionalinės 
teisės pažeidimo atvejus. Siekiant užtikrinti 
sistemos veiksmingumą konsultantai turėtų 
būti tinkamos kvalifikacijos ir jiems turėtų 
būti nuolat rengiami mokymai;

jiems naudojantis šia sistema. Visiems 
jiems, net ir tiems, kurie negauna paramos 
pagal BŽŪP, turėtų būti leista dalyvauti 
sistemoje. Tačiau prioritetinius kriterijus 
gali nustatyti valstybės narės – ypač tiems 
ūkininkams, kurie priešingu atveju liktų 
atskirti ir kuriems labiau negu kitiems 
reikalingas kompetentingas orientavimas, 
ypač vietovėse, kur žemės ūkio paskirties 
žemė padalyta į mikrosklypus. Dėl 
sistemos pobūdžio tikslinga per 
konsultavimo veiklą surinktą informaciją 
laikyti konfidencialia, išskyrus rimtus 
Sąjungos arba nacionalinės teisės 
pažeidimo atvejus. Siekiant užtikrinti 
sistemos veiksmingumą konsultantai turėtų 
būti tinkamos kvalifikacijos ir jiems turėtų 
būti nuolat rengiami mokymai;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) finansinius išteklius, reikalingus 
akredituotų mokėjimo agentūrų išlaidoms, 
finansuotinoms EŽŪGF lėšomis, padengti, 
Komisija valstybėms narėms skiria kaip 
kompensacijas remdamasi šių agentūrų 
išlaidų apskaita. Iki kol šios kompensacijos 
bus išmokėtos kaip mėnesinės išmokos, 
finansinius išteklius sutelkti turi pačios 
valstybės narės atsižvelgdamos į savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų poreikius. 
Valstybių narių ir paramos gavėjų, 
dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP, patirtas 
personalo ir administracines sąnaudas 
padengia jie patys;

(13) finansinius išteklius, reikalingus 
akredituotų mokėjimo agentūrų išlaidoms, 
finansuotinoms EŽŪGF lėšomis, padengti, 
Komisija valstybėms narėms skiria kaip 
kompensacijas remdamasi šių agentūrų 
išlaidų apskaita. Iki kol šios kompensacijos 
bus išmokėtos kaip mėnesinės išmokos, 
finansinius išteklius sutelkti turi pačios 
valstybės narės atsižvelgdamos į savo 
akredituotų mokėjimo agentūrų poreikius.
Siekiant, kad būtų gerinamas mokėjimo 
agentūrų veiklos veiksmingumas, 
valstybių narių ir paramos gavėjų, 
dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP, patirtas 
personalo ir administracines sąnaudas 
padengia pačios agentūros;

Pakeitimas 4
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Komisijos naudojama 
agrometeorologinė sistema ir įsigyjamos 
bei tobulinamos palydovinės nuotraukos 
turėtų būti priemonės žemės ūkio rinkoms 
valdyti ir žemės ūkio išlaidų stebėsenai 
palengvinti;

(14) Komisijos naudojama 
agrometeorologinė sistema ir įsigyjamos 
bei tobulinamos palydovinės nuotraukos 
turėtų būti priemonės žemės ūkio rinkoms 
valdyti, žemės ūkio išlaidų stebėsenai 
palengvinti ir pagalbai gaivalinės 
nelaimės atveju įvertinti bei laiku suteikti;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) kaimo plėtros programos yra 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal 
įsipareigojimus išmokant metines dalines 
išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė naudotis numatytais
Sąjungos fondais iškart pradėjus 
įgyvendinti kaimo plėtros programas. Dėl 
to būtina nustatyti tinkamai apriboto 
išankstinio finansavimo sistemą, kuria 
būtų užtikrintas pastovus lėšų srautas, kad 
pagal programą numatytos išmokos 
gavėjams būtų mokamos laiku;

(23) kaimo plėtros programos yra 
finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal 
įsipareigojimus išmokant metines dalines 
išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti 
sudaryta galimybė naudotis numatytomis 
Sąjungos lėšomis iškart pradėjus 
įgyvendinti programas. Dėl to prioritetas 
turėtų būti teikiamas tinkamai apriboto 
išankstinio finansavimo sistemai, kuria 
būtų užtikrintas pastovus lėšų srautas, kad 
pagal programą numatytos išmokos 
gavėjams būtų mokamos laiku;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Sąjungos pagalba gavėjams turėtų būti 
išmokėta laiku, kad jie galėtų veiksmingai 
ją panaudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų mokėjimo terminų, tai galėtų 
sukelti didelių sunkumų gavėjams ir 

(25) Sąjungos pagalba gavėjams turėtų būti 
išmokėta laiku, kad jie galėtų veiksmingai 
ją panaudoti. Jei valstybės narės 
nesilaikytų Sąjungos teisės aktuose 
nustatytų mokėjimo terminų, tai galėtų 
sukelti didelių sunkumų gavėjams ir 
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trukdyti sudaryti metinį Sąjungos biudžetą. 
Todėl Sąjungos finansavimas neturėtų būti 
skiriamas išlaidoms, patirtoms nesilaikant 
mokėjimo terminų, padengti. Siekiant 
laikytis proporcingumo principo, reikėtų, 
kad Komisija galėtų numatyti šios bendros 
taisyklės išimtis. Šis Reglamentu (EB) 
Nr. 1290/2005 nustatytas principas turėtų 
būti išlaikytas ir taikomas tiek EŽŪGF, 
tiek EŽŪFKP. Jei valstybės narės vėluoja 
su išmokomis, jos prie pagrindinės 
gavėjams skirtos sumos kaip kompensaciją 
prideda palūkanas, kurias išmoka savo 
sąskaita. Šia nuostata valstybės narės būtų 
skatinamos geriau laikytis mokėjimo 
terminų, o paramos gavėjai būtų labiau 
užtikrinti, kad išmokas gaus laiku arba bent 
jau gaus kompensaciją, jei jos vėluotų;

trukdyti sudaryti metinį Sąjungos biudžetą. 
Todėl Sąjungos finansavimas neturėtų būti 
skiriamas išlaidoms, patirtoms nesilaikant 
mokėjimo terminų, padengti. Siekiant 
laikytis proporcingumo principo, reikėtų, 
kad Komisija galėtų numatyti šios bendros 
taisyklės išimtis. Šis Reglamentu (EB) 
Nr. 1290/2005 nustatytas principas turėtų 
būti išlaikytas ir taikomas tiek EŽŪGF, 
tiek EŽŪFKP. Jei valstybės narės vėluoja 
su išmokomis, jos prie pagrindinės 
gavėjams skirtos sumos kaip kompensaciją 
prideda palūkanas, kurias išmoka savo 
sąskaita, ir gavėjų balanse turėtų atsirasti 
atitinkami laikinieji kreditai. Šia nuostata 
valstybės narės būtų skatinamos geriau 
laikytis mokėjimo terminų, o paramos 
gavėjai būtų labiau užtikrinti, kad išmokas 
gaus laiku arba bent jau gaus 
kompensaciją, jei jos vėluotų;

Pagrindimas

Ypač svarbus mokėjimų, skirtų gavėjams – nesvarbu, ar tai būtų ūkiai, ar kitos įmonės, ar 
paslaugų teikėjai – laikas. Todėl, siekiant apsaugoti vietos ekonomiką, turėtų būti sudaryta 
galimybė pervesti planuojamus mokėjimus į įmonės sąskaitas, kadangi su jomis siejamas 
tikrumas daugiau negu pagrįstas.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekdamos apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų imtis priemonių, užtikrinančių, 
kad EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis 
finansuojami sandoriai iš tiesų yra 
atliekami ir vykdomi teisingai. Valstybės 
narės taip pat turėtų užkirsti kelią visiems 
gavėjų pažeidimams arba įsipareigojimų 
nesilaikymui, juos aptikti ir veiksmingai 
ištaisyti. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas 
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 

(37) siekdamos apsaugoti Sąjungos 
biudžeto finansinius interesus, valstybės 
narės turėtų imtis proporcingų priemonių, 
užtikrinančių, kad EŽŪGF ir EŽŪFKP 
lėšomis finansuojami sandoriai iš tiesų yra 
atliekami ir vykdomi teisingai. Valstybės 
narės taip pat turėtų užkirsti kelią visiems 
gavėjų pažeidimams arba įsipareigojimų 
nesilaikymui, juos aptikti ir veiksmingai 
ištaisyti. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas 
1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos 
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 
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dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos;

dėl Europos Bendrijų finansinių interesų 
apsaugos;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
sumažinimų arba išmokų neskyrimo 
principais ir su nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas 
turėtų būti įtraukti valstybių narių 
įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje 
atliekamų patikrų, taip pat išmokų 
susigrąžinimo, sumažinimo ir neskyrimo 
taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos 
reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su 
pagalbos išmokomis, laikymosi patikrų 
taisyklės;

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, 
išmokų sumažinimo arba neskyrimo 
principais ir su nuobaudų taikymu 
susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių 
žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios 
taisyklės turėtų būti surinktos į vieną 
horizontalaus lygmens teisinę sistemą ir 
supaprastintos. Į jas turėtų būti įtraukti 
valstybių narių įpareigojimai dėl 
administracinių ir vietoje atliekamų 
patikrų, taip pat išmokų susigrąžinimo, 
sumažinimo ir paramos neskyrimo 
taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos 
reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su 
paramos išmokomis, laikymosi patikrų 
taisyklės. Kai klaidų skaičius priimtinas, 
valstybės narės turėtų proporcingai 
sumažinti vietoje atliekamų patikrų 
skaičių;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) reikėtų išlaikyti pagrindinius tos 
integruotos sistemos elementus, visų pirma 
nuostatas dėl kompiuterinės duomenų 
bazės, žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos, pagalbos paraiškų 
arba mokėjimo prašymų ir teisių į išmokas 
identifikavimo ir registravimo sistemos;

(41) reikėtų išlaikyti tinkamo lygio 
pagrindinius tos integruotos sistemos 
elementus, visų pirma nuostatas dėl 
kompiuterinės duomenų bazės, žemės ūkio 
paskirties sklypų identifikavimo sistemos, 
pagalbos paraiškų arba mokėjimo prašymų 
ir teisių į išmokas identifikavimo ir 
registravimo sistemos, kartu tinkamai 
atsižvelgiant į būtinybę neapkrauti 
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netinkama administracine našta ūkininkų 
ir administracinių organų;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) pagal Reglamentą (EB) Nr. 485/2008 
valstybės narės turėtų imtis būtinų 
priemonių siekdamos užtikrinti veiksmingą 
finansinių Sąjungos biudžeto interesų 
apsaugą ir visų pirma tikrindamos, ar 
EŽŪGF finansuojami veiksmai yra 
nesuklastoti ir atitinka reikalavimus. 
Siekiant aiškumo ir racionalumo
atitinkamos nuostatos turėtų būti 
integruotos į vieną aktą. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 485/2008 turėtų būti 
panaikintas;

(44) pagal Reglamentą (EB) Nr. 485/2008 
valstybės narės turi imtis priemonių, būtinų 
veiksmingai Sąjungos biudžeto finansinių 
interesų apsaugai, visų pirma tikrindamos, 
ar EŽŪGF finansuojami veiksmai yra 
nesuklastoti ir atitinka reikalavimus. 
Siekiant paprastumo, aiškumo ir 
racionalumo atitinkamos nuostatos turėtų 
būti integruotos į vieną aktą. Todėl 
Reglamentas (EB) Nr. 485/2008 turėtų būti 
panaikintas;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 

(57) kompleksinės paramos sistema 
numatyti tam tikri administraciniai 
reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek 
nacionalinėms administracijoms, nes turi 
būti užtikrinamas duomenų registravimas, 
atliekamos patikros ir prireikus taikomos 
nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti 
proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos 
nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba 
nacionalinės teisės nuostatomis numatytų 
nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga 
atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į 
vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie 
dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, 
nurodytoje Reglamento (ES) 
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Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint atitikti 
kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema 
ir ypač jos kontrolės sistema bei 
nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti 
šių ūkininkų įpareigojimų laikytis 
galiojančių žemės ūkio sektorių teisės 
aktų nuostatų ir galimybės būti 
tikrinamiems bei rizikos susilaukti 
nuobaudų pagal tuos teisės aktus;

Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, 
atveju pastangos, kurių reikia norint atitikti 
kompleksinės paramos sistemos 
reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą
naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant 
paprastumo tiems ūkininkams turėtų būti 
netaikoma kompleksinės paramos sistema, 
ypač jos kontrolės sistema bei nuobaudos;

Pagrindimas

Smulkūs ūkiai dėl savo pobūdžio yra ekologiškesni negu didesnės įmonės. Valdžios 
institucijos turi kiekvienu atveju siekti mažinti administracinę naštą smulkiems ūkiams ir 
smulkaus šeimos ūkio modelio įmonėms atsižvelgdamos į socialinę ir kultūrinę naudą, jų 
teikiamą kaimo vietovėms.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
60 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(60) norint veiksmingai įgyvendinti 
kompleksinės paramos sistemą, turi būti 
tikrinama, ar gavėjai laikosi įsipareigojimų. 
Jeigu valstybė narė nusprendžia 
pasinaudoti galimybe netaikyti išmokos 
mažinimo ar neskyrimo tais atvejais, kai 
atitinkama suma neviršija 100 EUR, kitais 
metais kompetentinga kontrolės institucija 
turėtų patikrinti dalį ūkininkų siekdama 
nustatyti, ar atitinkama neatitiktis 
taisyklėms ištaisyta;

(60) norint veiksmingai įgyvendinti 
kompleksinės paramos sistemą, turi būti 
tikrinama, ar paramos gavėjai laikosi 
įsipareigojimų. Jeigu valstybė narė 
nusprendžia pasinaudoti galimybe netaikyti 
išmokos mažinimo ar neskyrimo tais 
atvejais, kai atitinkama suma neviršija 
100 EUR, kitais metais kompetentinga 
kontrolės institucija turėtų patikrinti dalį 
ūkininkų siekdama nustatyti, ar atitinkama 
neatitiktis taisyklėms ištaisyta. Valstybės 
narės taip pat gali pradėti naudoti 
išankstinio perspėjimo sistemą, kuri būtų 
taikoma reikalavimų nesilaikymo 
atvejams atskleisti, kad kompleksinės 
paramos sistema taptų priimtinesnė 
ūkininkų bendruomenei ir kad būtų 
užtikrintas didesnis ūkininkų įsitraukimas 
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vykdant reikalavimus. Pagal šią priemonę 
turėtų būti siunčiamas įspėjimo laiškas; jį 
gavęs paramos gavėjas turi imtis 
taisomųjų veiksmų, kuriuos kitų metų 
laikotarpiu stebi valstybė narė;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) dalies ar visos valdos konfiskavimas 
dėl finansavimo, klaidingai skirto viešais 
pranešimais, kurie vėliau paskelbiami 
neatitinkančiais ES teisės aktų. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mokėjimo agentūros – tai paskirti 
valstybių narių departamentai arba įstaigos, 
atsakingos už 4 straipsnio 1 dalyje ir 
5 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir 
kontrolę.

1. Mokėjimo agentūros – tai paskirti 
valstybių narių ar regionų departamentai 
arba įstaigos, atsakingos už 4 straipsnio 
1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodytų išlaidų 
valdymą ir kontrolę neperžengiant šių 
organizacijų ribų.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato paramos gavėjų 
konsultavimo žemės ir ūkio valdymo 
klausimais sistemą (toliau – ūkių 
konsultavimo sistema), valdomą vienos ar 
kelių paskirtų įstaigų. Paskirtoji įstaiga gali 

1. Valstybės narės ar regionai nustato 
paramos gavėjų konsultavimo žemės ir 
ūkio valdymo klausimais sistemą (toliau –
ūkių konsultavimo sistema), valdomą 
vienos ar kelių paskirtų įstaigų. Paskirtoji 
įstaiga gali būti viešoji arba privati, 
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būti viešoji arba privati. pageidautina, turinti ryšių su 
akademinėmis institucijomis arba 
mokslinių tyrimų centrais.  

Pagrindimas

Atsižvelgiant į BŽŪP regionavimą būtų nepatartina įgalioti vieną nacionalinę instituciją, 
ypač kai nacionalinei teritorijai būdingos apibrėžtos specifinės geomorfologinės savybės, 
dirvožemio ir klimato sąlygos, ūkininkavimo sistemų ir kultūrinės ypatybės, susijusios su jos 
teritorijos dydžiu. Be to, gali būti patartina pabandyti racionalizuoti veiklą tiesiogiai ją 
susiejant su akademinėmis ir mokslinių tyrimų institucijomis, kad akademinis personalas 
(įskaitant įvairios kompetencijos mokslininkus) galėtų geriau suprasti, su kokiais sunkumais 
susiduria ūkiai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) tvarų žemės ūkio valdų ekonominės 
veiklos vystymą vadovaujantis visomis 
pagal kaimo plėtros programas 
rekomenduojamomis priemonėmis, 
įskaitant ūkių modernizavimą, 
konkurencingumo vystymą, sektorių 
integraciją, inovacijas ir orientavimą į 
rinką;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kompetentinga nacionalinė institucija 
paramos gavėjui pateikia atitinkamą 
paskirtųjų įstaigų sąrašą, jei įmanoma –
elektroninėmis priemonėmis.

3. Nacionalinė institucija galimam 
paramos gavėjui pateikia atitinkamą 
atrinktų įstaigų sąrašą, pirmiausia 
stengdamasi naudotis elektroninėmis 
priemonėmis.

Pakeitimas 18
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Intensyviai reklamuojant ūkių 
konsultavimo sistemą paramos gavėjai 
informuojami apie visą naudą, kuri 
užtikrinama jiems naudojantis šia 
sistema.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą 
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl programos 
patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę 
išankstinio finansavimo sumą už visą
programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 
7 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji 
gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris 
dalines išmokas, priklausomai nuo turimų 
biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka 
sudaro 3 proc. EŽŪFKP įnašo į tą 
programą.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų 
siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir 
išsamią informaciją, kuri padėtų sudaryti 
bendrą politikos vaizdą.

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų 
siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir 
išsamią informaciją, kuri padėtų sudaryti 
bendrą politikos vaizdą; informacija gali 
būti suderinta su specifiniais tikslais ir 
skirta nagrinėti klausimams ir 
problemoms, kurie netgi gali apimti tik 
konkrečias geografines teritorijas.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rečiau atlieka patikras vietoje 
tose valstybėse narėse, kur sertifikavimo 
įstaiga savo nuomonėje dėl pagrindinių 
sandorių teisėtumo ir tvarkingumo 
nurodo, kad klaidų skaičius yra 
priimtinas.

Pagrindimas

Komisijos vietoje atliekamų patikrų skaičius turėtų būti sumažintas, kai atlikus teisėtumo ir 
tvarkingumo auditą pažymima, kad klaidų skaičius priimtinas. Tikimasi, kad taip sumažės su 
šiomis patikromis susijusios išlaidos.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Tačiau jei dėl priežasčių, kurios 
nesusijusios su konkrečia valstybe nare, 
susigrąžinimas per pirmojoje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį nebuvo įmanomas ir 
jei suma, kurią siekiama susigrąžinti, 
viršija 1 mln. EUR, Komisija, valstybės 
narės prašymu, gali šį laikotarpį pratęsti 
daugiausia 50 proc. pradinio laikotarpio 
trukmės.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba 
aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas 
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siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius 
metus nuo pirmo pastebėjimo, kad 
padarytas pažeidimas, ir atitinkamas 
sumas registruoja mokėjimo agentūros 
skolininkų knygoje.

siekia iš gavėjų susigrąžinti ne vėliau kaip 
per 24 mėnesius po to, kai kompetentinga 
nacionalinė institucija, vadovaudamasi 
taikomais teisės aktais, apibrėžia sumas, 
kurias siekiama susigrąžinti, remdamasi 
galutine kontrolės ataskaita ar panašiu 
dokumentu ir atitinkamas sumas 
registruoja mokėjimo agentūros skolininkų 
knygoje.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Sąjungos paramos schemas 
reglamentuojančių teisės aktų, valstybės 
narės nustato veiksmingas valdymo ir 
kontrolės sistemas.

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi 
Sąjungos paramos schemas 
reglamentuojančių teisės aktų, valstybės 
narės nustato veiksmingas ir proporcingas 
valdymo ir kontrolės sistemas, 
grindžiamas rizika ir pritaikytas 
specifinėms tikslinių regionų reikmėms. 
Kiekvienai valstybė narė – dalyvaujant 
nacionalinei koordinavimo įstaigai – yra 
atsakinga už valdymo ir kontrolės 
sistemos pritaikymą specifinėms jų 
regionų savybėms 7 straipsnio 3 dalyje 
nurodytų mokėjimo agentūrų pranešimų 
pagrindu. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
61 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji 
institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš 
pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama 
atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir 
rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų 
grupę, kad nustatytų tipinę klaidų, taip pat 

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji 
institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš 
pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama 
atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir 
rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų 
grupę, kad nustatytų tipinę klaidų, taip pat 
ir didžiausių, normą. Vietoje atliekamų 
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ir didžiausių, normą. patikrų skaičius sumažinamas 
proporcingai atsižvelgiant į riziką ir 
siekiant sumažinti administracinę naštą 
viešosioms institucijoms ir ūkininkams.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali sukurti 
išankstinio perspėjimo sistemą, kurią 
taikant reikalavimų neatitinkantys gavėjai 
galėtų ištaisyti neatitikimus prieš skiriant 
bet kokias administracines nuobaudas. 
Valstybei narei nusprendus pasinaudoti 
šia galimybe, kompetentinga institucija 
nusiunčia gavėjui pirmą įspėjimo laišką, 
kuriame pranešama apie aptiktą 
pažeidimą ir pareigą imtis taisomųjų 
priemonių. Kitais metais kompetentinga 
institucija taip pat imasi veiksmų, 
reikalingų norint patikrinti, ar gavėjas 
ištaisė padėtį, susijusią su atitinkamais 
neatitikimais.
Ši perspėjimo sistema taikoma tik pirmo 
neatitikimo, kuris nelaikomas dideliu ir 
kurio mastas griežtai apsiriboja už 
neatitikimą atsakingo gavėjo ūkiu, kaip 
nustatyta pagal 99a straipsnyje apibrėžtus 
kriterijus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kompleksinės paramos taisyklės yra 
Sąjungos teisės aktais nustatyti valdymo 
reikalavimai ir II priede išvardyti geros 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 

Kompleksinės paramos taisyklės yra 
Sąjungos teisės aktais nustatyti valdymo 
reikalavimai ir nacionaliniu lygmeniu –
remiantis regionų pateitu pasiūlymu –
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standartai, susiję su šiomis sritimis: nustatyti geros agrarinės ir aplinkosaugos 
žemės būklės standartai, atitinkantys 
specifines vietos teritorines savybes. Šios 
II priede išvardytos taisyklės susijusios su 
šiomis sritimis:

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, 
ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, 
nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato 
būtiniausius gavėjams taikomus gerai 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu. 
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, 
įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą 
žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
konkrečias atitinkamų teritorijų 
charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir 
klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo 
sistemas, žemėnaudą ir kraštovaizdžio 
apibrėžtį ir keitimą, taip pat į tokias 
dideles gaivalines nelaimes, kaip potvyniai 
ar gaisrai, į sėjomainą, ūkininkavimo 
veiklą ir ūkių struktūras, nacionaliniu ir 
prireikus regioniniu lygiu nustato 
būtiniausius gavėjams taikomus gerai 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu, 
vadovaudamosi moksliniais duomenimis 
pagrįstais vertinimais. Valstybės narės 
nenustato būtiniausių reikalavimų, kurie 
nėra numatyti II priede.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
97 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti 
pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, 
kitais metais kompetentinga institucija 
atrinktų gavėjų grupės atžvilgiu imasi 

Išbraukta.
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veiksmų, reikalingų patikrinti, ar jie 
ištaisė buvusias neatitiktis. Apie aptiktą 
neatitiktį ir įpareigojimą imtis taisomųjų 
veiksmų pranešama gavėjui.

Pagrindimas

Laikomasi nuomonės, kad Europos Komisija pasiūlė gerą sprendimą nedidelių pažeidimų 
atveju atsisakyti patikrų, susijusių su tolesnėmis priemonėmis. Vis dėlto, kai tai susiję su 
sprendimu patikras, atliekamas vadovaujantis de minimis taisykle, taikyti tik atrinktai 
paramos gavėjų grupei (imčiai), laikomasi nuomonės, kad supaprastinimas turėtų apimti 
visišką pakartotinės pažeidimų, kuriems taikoma de minimis taisyklė, kontrolės panaikinimą.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc. 
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc. 
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį. Šioje 
dalyje nurodyti ištekliai prireikus 
prieinami atitinkamiems regionams ir gali 
būti skirti kaimo infrastruktūrai vystyti. 

Justification

Ištekliai, gauti atskiriems paramos gavėjams vykdant reikalavimų neatitinkančią veiklą, dėl 
kurios gali kilti grėsmė sėkmingam priemonių, kurių ėmėsi regioninės bendruomenės, 
įgyvendinimui, turėtų būti iš naujo investuoti su sąlyga, kad tai atitinka reikalavimus, 
susijusius su specifiniu pajamų panaudojimu konkrečios bendruomenės naudai. 

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali pasilikti 10 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.

Valstybės narės gali pasilikti 25 proc.
sumų, kurios susidarė sumažinus išmokas 
arba jų neskyrus pagal 99 straipsnį.
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Pagrindimas

Neaiški priežastis, kodėl Komisija atliko šį pakeitimą (sumą sumažino nuo 25 proc. iki 
10 proc.). Pagal dabartinį reglamentą (Reglamento (EB) Nr. 73/2009 25 straipsnį) 
valstybėms narėms leidžiama pasilikti 25 proc. sumos, gautos pritaikius apribojimus.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darnų teritorijų vystymąsi, daugiausia 
dėmesio skiriant užimtumui kaimo 
vietovėse, jų ekonominiam augimui ir 
skurdo jose prevencijai.

c) darnų teritorijų vystymąsi – bent 
regioniniu pagrindu – daugiausia dėmesio 
skiriant užimtumui kaimo vietovėse, jų 
ekonominiam augimui, socialiniam 
judumui, gyventojų dinamikai, gyventojų 
skaičiaus mažėjimui, pajamoms ir skurdo 
jose prevencijai.
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