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Pakeitimas 158
Jens Geier

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 
bei maisto grandinės organizavimu, 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 
ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
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ūkio ir miškininkystės srityse ir kaimo 
vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

vietovėse turėtų būti taikomas horizontaliai 
su kitais Sąjungos kaimo plėtros 
prioritetais;

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 159
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) palyginti su kitais sektoriais, stichinės 
nelaimės labiausiai kenkia žemės ūkio 
sektoriaus gamybos potencialui. Siekiant 
padėti išlaikyti ūkio perspektyvumą ir 
konkurencingumą ištikus tokioms 
nelaimėms, turėtų būti numatyta padėti 
ūkininkams atkurti sumažėjusį žemės ūkio 
potencialą. Valstybės narės taip pat turėtų 
užtikrinti, kad dėl Sąjungos (visų pirma 
rizikos valdymo priemonės), nacionalinių 
ir privačių žalos atlyginimo schemų 
derinimo žalos atlyginimas neviršytų 
pačios žalos. Siekiant užtikrinti, kad 
EŽŪFKP biudžeto ištekliai būtų naudojami 
racionaliai ir efektyviai, Komisijai turėtų 
būti deleguotas įgaliojimas pagal Sutarties 
190 straipsnį priimti aktus dėl finansavimo 
pagal šią priemonę reikalavimus 
atitinkančių sąnaudų nustatymo;

(20) palyginti su kitais sektoriais, stichinės 
nelaimės labiausiai kenkia žemės ūkio 
sektoriaus gamybos potencialui. Siekiant 
padėti išlaikyti ūkio perspektyvumą ir 
konkurencingumą ištikus tokioms 
nelaimėms, turėtų būti numatyta padėti 
ūkininkams atkurti sumažėjusį žemės ūkio 
potencialą. Valstybės narės taip pat turėtų 
užtikrinti, kad dėl Sąjungos, nacionalinių ir 
privačių žalos atlyginimo schemų derinimo 
žalos atlyginimas neviršytų pačios žalos. 
Siekiant užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto 
ištekliai būtų naudojami racionaliai ir 
efektyviai, Komisijai turėtų būti deleguotas 
įgaliojimas pagal Sutarties 190 straipsnį 
priimti aktus dėl finansavimo pagal šią 
priemonę reikalavimus atitinkančių 
sąnaudų nustatymo;

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
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plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 160
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
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;

(21) naujos ekonominės veiklos, kaip antai 
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;

Or. de
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Pagrindimas

Atsisakantys valdos ūkininkai turėtų būti traktuojami kaip visi kiti verslininkai. Kompensacijų 
mokėjimas ūkininkams nepriimtinas ir prieštarauja vienodo požiūrio principui, palyginti su 
kitais verslininkais.

Pakeitimas 161
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystimąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės 
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. 
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo 
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos. 

(28) su žemės ūkiu, aplinkosauga ir 
klimato kaitos prevencija susijusios 
išmokos ir toliau turėtų būti itin svarbios 
remiant kaimo vietovių tvarų vystymąsi ir 
atsiliepiant į didėjantį visuomenės 
aplinkosaugos paslaugų poreikį. Jomis 
ūkininkai ir kiti žemės valdytojai ir toliau 
turėtų būti skatinami tarnauti visuomenei 
diegdami ar toliau taikydami žemės ūkio 
praktiką, kuria prisidedama prie klimato 
kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos ir 
kuri būtų suderinama su aplinkos, 
kraštovaizdžio ir jo savitumų, gamtinių 
išteklių, dirvožemio ir genetinės įvairovės 
apsauga bei gerinimu. Šiame kontekste 
genetinių išteklių išsaugojimui žemės
ūkyje ir papildomiems didelės gamtinės 
vertės ūkininkavimo sistemų poreikiams 
turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. 
Išmokomis turėtų būti prisidedama prie 
vykdant įsipareigojimus patirtų papildomų 
sąnaudų ir prarastų pajamų padengimo ir 
turėtų būti dengiami tik tie įsipareigojimai, 
kuriais viršijami atitinkami privalomi 
standartai ir reikalavimai, laikantis principo 
„teršėjas moka“. Daugeliu atveju jei 
įsipareigojimus bendrai prisiima ūkininkų 
grupė, dėl atitinkamų rezultatų sinergijos 
nauda aplinkai ir klimatui padidėja kelis 
kartus. Tačiau bendri veiksmai lemia ir 
papildomas sandorio sąnaudas, kurios 
turėtų būti tinkamai kompensuojamos. 
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Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų 
išlaikyti 2007–2013 m. programavimo 
laikotarpiu dėtų pastangų lygį ir turi ne 
mažiau kaip 25 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokomų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

Siekdamos užtikrinti, kad ūkininkai ir kiti 
žemės valdytojai galėtų teisingai įvykdyti 
prisiimtus įsipareigojimus, valstybės narės 
turėtų siekti suteikti jiems reikalingus 
įgūdžius ir žinias. Valstybės narės turėtų ne 
mažiau kaip 30 proc. kiekvienai kaimo 
plėtros programai skirto bendro EŽŪFKP 
įnašo skirti klimato kaitos švelninimui bei 
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui 
pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato, 
ekologinio ūkininkavimo ir išmokų
vietovėms, kuriose esama gamtinių ar 
kitokių specifinių kliūčių, priemones;

Or. de

Pagrindimas

Privaloma mažiausia agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonių norma yra labai svarbi 
siekiant pabrėžti šių prioritetinių priemonių svarbą kartu suteikiant pakankamai lankstumo. 
Todėl ją reikėtų šiek tiek padidinti – nuo 25 iki 30 proc.

Pakeitimas 162
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) dėl klimato kaitos ir padidėjusios 
kainų kaitos ūkininkai šiandien susiduria 
su padidėjusia ekonomine ir aplinkos 
rizika. Šiomis aplinkybėmis veiksmingas 
rizikos valdymas yra labai svarbus 
ūkininkams. Dėl šios priežasties turėtų 
būti parengta rizikos valdymo priemonė, 
kuria ūkininkams būtų padedama įveikti 
dažniausius rizikos veiksnius. Todėl šia 
priemone turėtų būti ūkininkams 
padedama padengti pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo įmokas, steigti 
tarpusavio pagalbos fondus ir remti iš 
tokių fondų ūkininkams, patyrusiems 

Išbraukta.
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nuostolių dėl gyvūnų ar augalų ligos 
protrūkio arba aplinkos nelaimių, 
mokamas kompensacijas. Ji taip pat 
turėtų apimti pajamų stabilizavimo 
priemonę, kuri yra ūkininkų, patiriančių 
didelį pajamų sumažėjimą, tarpusavio 
pagalbos fondas. Siekiant, kad sąlygos 
visiems Sąjungos ūkininkams būtų 
vienodos, kad nebūtų iškreipta 
konkurencija ir būtų laikomasi 
tarptautinių įsipareigojimų, turėtų būti 
numatytos specialios paramos skyrimo 
pagal šias priemones sąlygos. Siekiant 
užtikrinti, kad EŽŪFKP biudžeto lėšos 
būtų naudojamos efektyviai, Komisijai 
turėtų būti deleguotas įgaliojimas pagal 
Sutarties 290 straipsnį priimti aktus, 
kuriais būtų nustatytas trumpiausias ir 
ilgiausias tarpusavio pagalbos fondų 
komercinių paskolų teikimo laikotarpis;

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 163
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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 

1. EŽŪFKP pagal Europos kaimo plėtros 
strategiją prisideda prie strategijos 
„Europa 2020“ įgyvendinimo skatindamas 
tvarią kaimo plėtrą visoje Sąjungoje ir 
papildydamas kitas bendros žemės ūkio 
politikos (toliau – BŽŪP) priemones, 
suderindamas su sanglaudos politika ir 
bendra žuvininkystės politika bei 
papildydamas šias politikos kryptis. Jis 
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požiūriu, palankus klimatui, atsparus jo 
kaitai ir grindžiamas inovacijomis.

siekia, kad Sąjungos žemės ūkio sektorius 
būtų labiau subalansuotas teritorijos ir 
aplinkos požiūriu, palankus klimatui, 
atsparus jo kaitai ir grindžiamas 
inovacijomis.

Or. de

Pagrindimas

Regionų komiteto nuomonėje siūlomame 29 pakeitime pabrėžiama, kad Europos lygmeniu 
reikalinga tikra kaimo plėtros strategija. Ji turi būti suderinta su parama, teikiama vykdant 
sanglaudos politiką ir bendrą žuvininkystės politiką, ir ja papildyta.

Pakeitimas 164
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 165
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) ūkių rizikos valdymo rėmimui; Išbraukta.
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Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 166
Jens Geier

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) ekonominės veiklos įvairinimo, naujų 
įmonių ir darbo vietų kūrimo skatinimui,

Or. de

Pagrindimas

Regionų komiteto siūlomas 32 pakeitimas.

Pakeitimas 167
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio pirmos pastraipos 6 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) prieigos prie informacinių ir ryšių 
technologijų (IRT) plėtrai, jų naudojimo 
skatinimui ir kokybės gerinimui kaimo 
vietovėse.

(c) prieigos prie naujų technologijų ir 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) 
plėtrai, jų naudojimo skatinimui ir kokybės 
gerinimui.

Or. de

Pagrindimas

Regionų komiteto siūlomas 32 pakeitimas.
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Pakeitimas 168
Jens Geier

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) jaunų žmonių, ypač moterų,
įsikūrimo kaime lengvinimui skatinant 
priemones, kuriomis galima suderinti 
šeimą ir profesiją.

Or. de

Pagrindimas

Regionų komiteto siūlomas 32 pakeitimas.

Pakeitimas 169
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) metines išmokas Reglamento (ES) 
Nr. DP/2012 V antraštinėje dalyje 
nustatytoje smulkiųjų ūkininkų schemoje 
(toliau – smulkiųjų ūkininkų schema) 
dalyvaujantiems ūkininkams, kurie visam 
laikui perleidžia savo valdą kitam 
ūkininkui.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atsisakantys valdos ar perduodantys valdą ūkininkai turėtų būti traktuojami kaip visi kiti 
verslininkai. Kompensacijų mokėjimas ūkininkams nepriimtinas ir prieštarauja vienodo 
požiūrio principui, palyginti su kitais verslininkais.

Pakeitimas 170
Jens Geier
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Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalies penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Parama pagal 1 dalies c punktą skiriama 
ūkininkams, kurie paraiškos pateikimo 
metu smulkiųjų ūkininkų schemoje jau 
dalyvauja ne mažiau kaip vienerius metus 
ir kurie įsipareigoja visą savo valdą ir 
atitinkamas teises į išmokas visam laikui 
perleisti kitam ūkininkui. Parama 
mokama nuo perleidimo datos iki 2020 m. 
gruodžio 31 d.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atsisakantys valdos ūkininkai turėtų būti traktuojami kaip visi kiti verslininkai. Kompensacijų 
mokėjimas ūkininkams nepriimtinas ir prieštarauja vienodo požiūrio principui, palyginti su 
kitais verslininkais.

Pakeitimas 171
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Parama pagal 1 dalies c punktą yra lygi 
120 proc. metinės išmokos, kurią gavėjas 
gavo pagal smulkiųjų ūkininkų schemą.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atsisakantys valdos ūkininkai turėtų būti traktuojami kaip visi kiti verslininkai. Kompensacijų 
mokėjimas ūkininkams nepriimtinas ir prieštarauja vienodo požiūrio principui, palyginti su 
kitais verslininkais.
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Pakeitimas 172
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
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.

Or. de

Pakeitimas 173
Jens Geier

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 
aplinkos 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 atlikti 
veiksmus, atitinkančius vieną ar kelis 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato 
įsipareigojimus. Tinkamai pagrįstais 
atvejais, kai siekiama aplinkos tikslų, 
agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokos 
gali būti skiriamos ir kitiems žemės 
valdytojams arba jų grupėms.

Or. de
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Pagrindimas

Regionų komiteto siūlomame 36 pakeitime pabrėžiama, kad reikėtų išbraukti priemonių 
suvaržymą „žemės ūkio paskirties žemėje“, nes jis keltų didelę grėsmę svarbiems aplinkos ir 
klimato tikslams. Tai pasakytina, pvz., apie plotų, kurie nelaikomi žemės ūkio paskirties žeme, 
nuganymą ir agrarinės aplinkosaugos veiksmų taikymą tvenkinių, pelkių ir pakrantės zonose.

Pakeitimas 174
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rizikos valdymas Išbraukta.
1. Parama pagal šią priemonę apima:
a) tiesiogiai ūkininkams išmokėtus 
finansinius įnašus į pasėlių, gyvūnų ir 
augalų draudimo nuo ekonominių 
nuostolių, patirtų dėl nepalankių klimato 
sąlygų, gyvūnų ar augalų ligų arba 
kenkėjų antpuolio, įmokas;
b) finansinius įnašus į tarpusavio 
pagalbos fondus, iš kurių ūkininkams 
išmokamos ekonominių nuostolių, patirtų 
dėl gyvūnų ar augalų ligų arba su aplinka 
susijusio įvykio, kompensacijos;
c) pajamų stabilizavimo priemonę, pagal 
kurią finansiniai įnašai dedami į 
tarpusavio pagalbos fondą, iš kurio 
ūkininkams, kurie patyrė didelį pajamų 
sumažėjimą, skiriamos kompensacijos.
2. 1 dalies b ir c punkte tarpusavio 
pagalbos fondas – tai valstybės narės 
pagal nacionalinę teisę akredituota 
ūkininkų, kurie yra fondo nariai, 
apsidraudimo schema, pagal kurią fondui 
priklausantiems ūkininkams, patyrusiems 
ekonominių nuostolių dėl gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkio ar su aplinka 
susijusių įvykio arba susidūrusiems su 
dideliu pajamų sumažėjimu, skiriamos 
kompensacinės išmokos.



AM\912809LT.doc 15/24 PE496.352v01-00

LT

3. Valstybės narės užtikrina, kad dėl šios 
priemonės ir kitų Sąjungos paramos 
priemonių arba privačių draudimo 
schemų derinimo žalos atlyginimas 
neviršytų pačios žalos. Vertinant ūkininkų 
pajamų lygį atsižvelgiama ir į tiesioginę 
pajamų paramą, teikiamą Europos 
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių 
fondo (toliau – EGF) lėšomis. 
4. Komisija įgaliojama pagal 90 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus dėl 39 
straipsnio 3 dalies b punkte ir 40 
straipsnio 4 dalyje nurodytų tarpusavio 
pagalbos fondui suteiktų komercinių 
paskolų trumpiausios ir ilgiausios 
trukmės.

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 175
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas Išbraukta.
1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies a 
punktą skiriama tik draudimo sutartims, 
kuriomis padengiami nuostoliai, patirti 
dėl nepalankių klimato sąlygų, gyvūnų ar 
augalų ligos arba kenkėjų antpuolio, arba 
nuostoliai, patirti, kai įgyvendinus pagal 
Direktyvą 2000/29/EB priimtą augalų 
ligos arba kenkėjų išnaikinimo arba 
plitimo sustabdymo priemonę buvo 
sunaikinta daugiau kaip 30 proc. 
ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų 
metų laikotarpio produkcijos arba 
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praėjusių penkerių metų laikotarpio 
vidutinės trejų metų produkcijos, 
neįskaitant geriausių ir prasčiausių 
rezultatų.
2. Nepalankias klimato sąlygas, gyvūnų ar 
augalų ligos protrūkį arba kenkėjų 
antpuolį oficialiai tokiais turi pripažinti 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentinga institucija.
Atitinkamais atvejais valstybės narės gali 
iš anksto nustatyti kriterijus, kuriais 
remiantis laikoma, kad toks oficialus 
pripažinimas suteiktas.
Draudimo išmokomis kompensuojama 
suma neturi viršyti bendrų 37 straipsnio 1 
dalies a punkte nurodytų nuostolių 
kompensavimo išlaidų; jas išmokant, 
nereikalaujama nurodyti būsimos 
gamybos rūšies ar apimties ir nesiekiama 
to nustatyti.
Valstybės narės, taikydamos atitinkamas 
viršutines ribas, gali apriboti draudimo 
įmokos, kuri atitinka paramos skyrimo 
reikalavimus, sumą.
4. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių dydžių.

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 176
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei Išbraukta.
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augalų ligų ir su aplinka susijusių įvykių 
atvejais
1. Kad tarpusavio pagalbos fondas atitiktų 
paramos skyrimo reikalavimus,
a. jis turi būti paskirtas kompetentingos 
institucijos pagal nacionalinę teisę;
b. jo įmokų ir išmokų politika turi būti 
skaidri;
c. jam turi būti taikomos aiškios taisyklės 
dėl atsakomybės skolų atvejais.
2. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.
3. 37 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti 
finansiniai įnašai gali būti susiję tik su:
administracinėmis tarpusavio pagalbos 
fondo sukūrimo sąnaudomis, 
paskirstytomis ne daugiau kaip trejiems 
metams proporcingai mažėjančia tvarka;
sumomis, kurios iš tarpusavio pagalbos 
fondo išmokamos ūkininkams kaip 
finansinės kompensacijos. Be to, 
finansinis įnašas gali būti susijęs su 
komercinių paskolų, paimtų iš tarpusavio 
pagalbos fondo siekiant ūkininkams 
išmokėti finansines kompensacijas krizių 
atvejais, palūkanomis.
Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 
įnašo neskiriama.
4. Dėl gyvūnų ligų patirtų nuotolių 
finansinė kompensacija pagal 37 
straipsnio 1 dalies b punktą gali būti 
skiriama tik ligų, nurodytų gyvūnų ligų 
sąraše, kurį sudarė Pasaulinė gyvūnų 
sveikatos organizacija ir (arba) kuris 
nustatytas Tarybos sprendimo 
90/424/EEB priede, atveju.
5. Parama neviršija I priede nustatyto 
didžiausio paramos dydžio.
Valstybės narės gali apriboti paramos 
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skyrimo reikalavimus atitinkančias 
sąnaudas taikydamos:
a. viršutines ribas fondui,
b. atitinkamas viršutines ribas vienetui.

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 177
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pajamų stabilizavimo priemonė Išbraukta.
1. Parama pagal 37 straipsnio 1 dalies c 
punktą skiriama, jei pajamų sumažėjimas 
viršija 30 proc. individualaus ūkininko 
vidutinių metinių praėjusių trejų metų 
laikotarpio pajamų arba praėjusių 
penkerių metų laikotarpio vidutinių trejų 
metų pajamų, neįskaitant geriausių ir 
prasčiausių rezultatų. 37 straipsnio 1 
dalies c punkte pajamos yra įplaukų, 
kurias ūkininkas gauna iš rinkos, 
įskaitant visų formų viešąją paramą, 
suma, atskaičius sąnaudas. Iš tarpusavio 
pagalbos fondo ūkininkams mokamomis 
išmokomis kompensuojama ne daugiau 
kaip 70 proc. prarastų pajamų.
2. Kad tarpusavio pagalbos fondas atitiktų 
paramos skyrimo reikalavimus,
a. jis turi būti paskirtas kompetentingos 
institucijos pagal nacionalinę teisę;
b. jo įmokų ir išmokų politika turi būti 
skaidri;
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c. jam turi būti taikomos aiškios taisyklės 
dėl atsakomybės skolų atvejais.
3. Valstybės narės nustato tarpusavio 
pagalbos fondų sukūrimo ir valdymo 
taisykles, visų pirma dėl kompensacinių 
išmokų skyrimo ūkininkams krizių atveju 
ir dėl atitikties šioms taisyklėms 
administravimo ir stebėsenos.
4. 37 straipsnio 1 dalyje nurodyti įnašai 
gali būti susiję tik su sumomis, 
ūkininkams išmokėtomis iš tarpusavio
pagalbos fondų kaip finansinės 
kompensacijos. Be to, finansinis įnašas 
gali būti susijęs su komercinių paskolų, 
paimtų iš tarpusavio pagalbos fondo 
siekiant ūkininkams išmokėti finansines 
kompensacijas krizių atvejais, 
palūkanomis.
Į pradinį pasirašytąjį kapitalą viešojo 
įnašo neskiriama.
5. Parama neviršija I priede nustatytų 
didžiausių dydžių.

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 178
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonių įgyvendinimo taisyklės Išbraukta.
1. Komisija įgyvendinimo aktais priima 
šio skirsnio priemonių įgyvendinimo 
taisykles dėl:
(a) institucijų ir įstaigų, teikiančių ūkių ir 
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miškininkystės konsultavimo paslaugas, 
ūkio valdymo arba ūkininkų pavadavimo 
paslaugas, atrankos procedūrų ir 
proporcingo pagalbos, teikiamos pagal 16 
straipsnyje nurodytą konsultavimo 
paslaugų priemonę, mažinimo procedūrų;
(b) valstybių narių atliekamo verslo plano 
įgyvendinimo pažangos vertinimo, 
mokėjimo būdų, jaunųjų ūkininkų 
galimybių pasinaudoti kitomis 
priemonėmis pagal 20 straipsnyje 
nurodytą ūkių ir verslo plėtros priemonę;
(c) atribojimo nuo kitų priemonių, 
konvertavimo į kitus vienetus nei 
naudojami I priede, sandorių sąnaudų 
apskaičiavimo ir pagal 29 straipsnyje 
nurodytą agrarinės aplinkosaugos ir 
klimato priemonę, 30 straipsnyje nurodytą 
ekologinio ūkininkavimo priemonę ir 35 
straipsnyje nurodytą miškų aplinkosaugos 
ir klimato paslaugų ir miškų išsaugojimo 
priemonę prisiimamų įsipareigojimų 
konvertavimo arba koregavimo;
(d) galimybės taikyti standartinę prielaidą 
dėl prarastų pajamų pagal 29, 30, 31 32, 
34 ir 35 straipsniuose nurodytas 
priemones ir jos apskaičiavimo kriterijų;
(e) paramos sumos apskaičiavimo tais 
atvejais, kai veiksmas atitinka paramos 
skyrimo pagal kelias priemones 
reikalavimus.
Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 91 
straipsnyje nurodytą nagrinėjimo 
procedūrą.

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.
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Pakeitimas 179
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) investicijos į drėkinimo įrenginių 
modernizavimą arba įrengimą pagal 
valstybių narių arba regionų projektus ar 
programas, jei išsamaus poveikio aplinkai 
tyrimo rezultatai ir dėl vandens kokybės, 
ir dėl išteklių kiekio yra teigiami; 

Or. de

Pagrindimas

Regionų komiteto siūlomas 37 pakeitimas.

Pakeitimas 180
Jens Geier

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.

Or. de

Pagrindimas

Veiklos rezervas pagal Reglamento (ES) Nr. [CSF/2012] 18 straipsnį išbraukiamas.
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Pakeitimas 181
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Ne mažiau kaip 30 proc. viso kaimo 
plėtros programai skiriamo EŽŪFKP 
įnašo skiriama priemonėms pagal 29, 30 
ir 31 straipsnius.

Or. de

Pagrindimas

Privaloma mažiausia agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonių norma turėtų būti 
numatyta ne tik konstatuojamojoje dalyje, bet ir atitinkamame straipsnyje. Siekiant pabrėžti 
šių prioritetinių priemonių svarbą kartu suteikiant pakankamai lankstumo, šią normą reikėtų 
šiek tiek padidinti – nuo 25 iki 30 proc.

Pakeitimas 182
Jens Geier

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.

Or. de

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.
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Pakeitimas 183
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo keturiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Rizikos valdymas Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 184
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo penkiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis. Pasėlių, gyvūnų ir augalų 
draudimas

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 185
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
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V priedo šešiolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis. Tarpusavio pagalbos fondas 
gyvūnų bei augalų ligų ir su aplinka 
susijusių įvykių atvejais

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.

Pakeitimas 186
Jens Geier

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo septyniolikta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40 straipsnis. Pajamų stabilizavimo 
priemonė

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Bendros žemės ūkio politikos I ramstis skirtas pajamoms stabilizuoti, II ramstis – kaimo 
plėtrai, todėl Komisijos pasiūlymo 37, 38 39, 40 ir 41 straipsnių bei atitinkamų 
konstatuojamųjų dalių nereikia priskirti prie II ramsčio.


