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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pasiūlyme dėl reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir 
stebėsenos į vieną pagrindinį tekstą sujungtos visos nuostatos ir reikalavimai, nustatyti 
siekiant vienodai taikyti bendrą žemės ūkio politiką, kad būtų veiksmingai įgyvendinta 
strategija „Europa 2020“.

Pasiūlymas dėl reglamento savo pobūdžiu ir paskirtimi yra ir turi būti kiek galima 
racionalesnis, jame turi būti apibrėžtas kiekvienas atskiras žemės ūkio politikos veiksnys, kurį 
reikėtų reglamentuoti, taip pat ir kiekvienas šiam tikslui numatytas veiksmas ir (arba) veikla, 
vienodai taikomi visoje Sąjungos teritorijoje.

Todėl, ypač jei žiūrėsime iš regioninio vystimosi perspektyvos, pasiūlymą sunkiau pritaikyti 
prie pakeitimų ir (arba) papildymų, kurie vienu ar kitu būdu galėtų neigiamai paveikti tikslui 
ir rezultatams.

Šiame kontekste pasirinkta daugiausiai dėmesio skirti pagrindiniams bendros žemės ūkio 
politikos adresatams, būtent ūkininkams ir kaimo bendruomenėms, ir specifiniais poreikiais, 
atsirandančiais dėl vietos ir teritorinių ypatybių, grindžiamam požiūriui.

Ypač stengtasi racionalizuoti ir padaryti veiksmingesnį BŽŪP ir sumažinti ar panaikinti 
nereikalingą, ūkininkams tenkančią, naštą. Net jeigu reglamente numatoma, kad mokėjimo 
agentūros yra atsakingos (ir kokiu lygmeniu atsakingos) už jų neveiksmingumą, tai nereiškia, 
kad automatiškai bus sumažinta naudos gavėjams tenkanti našta. Be to, pavėluotas mokėjimas 
žemės ūkio rinkų nepastovumo ir ekonominių apribojimų laikotarpiu gali sąlygoti didelę naštą 
įmonėms, kurių derybų galia ir finansinė padėtis gali susilpnėti dėl išorės veiksnių, 
nepriklausančių nuo jų pačių valdymo pajėgumų.

Taip pat buvo siekiama orientuoti ūkių konsultavimo sistemos taikymo kriterijus į įmones ir 
verslininkus, kuriuos labiau nei kitus reikia racionaliai ir kompetentingai orientuoti žemės 
ūkio įmonių valdymo srityje. Tikslas yra orientuoti žemės ūkio sektorių į pagrįstą ir 
nepriverstinį racionalizavimą, ypač tuose kaimo regionuose, kuriuose žmonės dar gyvena 
kaimo vietovėse ir kur žemės ūkis dar laikomas kultūros, gyvybingumo ir ne tik piniginio 
turto paveldu.

Tuo pat metu buvo siekiama pirmenybę teikti ne individualių asmenų įsipareigojimų 
nevykdymams ar sukčiavimams, dažnai atsiradusiems dėl krizių, kurios turi svarbų ir 
nuolatinį neigiamą poveikį susijusioje teritorijoje dedamoms pastangoms, o naudai, kurią 
dalijasi bendruomenė.

Galiausiai buvo stengiamasi perorientuoti stebėsenos tikslus į ekonominius rodiklius, kuriais 
integruojami ir kuo veiksmingiau parodomi bendros žemės ūkio politikos rezultatai siekiant 
pateikti kuo realesnį bendros žemės ūkio politikos taikymo pasekmių vaizdą. Šia prasme 
reikėtų kontroliuoti kintančią integraciją: patekimą į rinką, kainų nustatymo ir stabilumo 
procesą, sutartinės žemės ūkio ekonomikos skleidimą; atsinaujinančių energijos šaltinių 
skleidimą, gamybą ir naudojimą žemės ūkio sektoriuje ir kaimo bendruomenėse, teritorinę 
nors regioniniu pagrindu remiantis suderintą plėtrą, socialinį judumą, demografinius 
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pokyčius, gyventojų skaičiaus mažėjimą, pajamas (nebūtinai iš žemės ūkio sektoriaus) ir 
skurdą kaimo teritorijose.

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 tipiškos, suderintos 
ir pageidaujamos žemės ūkio veiklos 
atskaitinėje teritorijoje 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;

Or. it

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų 
būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir 
standartai, kurie patenka į kompleksinės 
paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų 
būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios 
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žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės1. Galiausiai, į sistemą 
turėtų būti įtraukti tam tikri elementai, 
susiję su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų ir 
augalų ligas, inovacijomis ir tvaria mažų 
ūkių ekonominės veiklos plėtra;

žemės ūkio praktikos reikalavimai ir žemės 
ūkio paskirties žemės priežiūros 
reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant 
gauti tiesiogines išmokas pagal xxx 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal 
bendros žemės ūkio politikos paramos 
schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių 
išmokų taisyklės1. Galiausiai, į sistemą 
turėtų būti įtraukti tam tikri elementai, 
susiję su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
sėklų ir GMO išvestinių produktų 
naudojimo pasekmėmis, vandens apsauga, 
pranešimu apie gyvūnų ir augalų ligas, 
inovacijomis ir tvaria mažų ūkių 
ekonominės veiklos plėtra;

Or. it

Pakeitimas 3

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 
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;

(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 
gali nustatyti valstybės narės, ypač tiems 
ūkininkams, kuriems konsultavimo 
paslaugos galėtų būti netaikomos ir 
kuriuos labiau nei kitus reikėtų 
kompetentingai orientuoti, būtent 
agrarinio, labai smulkaus suskaidymo 
teritorijose. 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;
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Or. it

Pakeitimas 4

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. 
Kad mokėjimo agentūrų veikimas būtų 
veiksmingesnis, valstybių narių, 
dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP, patirtas 
personalo ir administracines sąnaudas 
padengia jie patys

Or. it

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
trukdyti sudaryti metinį Sąjungos biudžetą. 
Todėl Sąjungos finansavimas neturėtų būti 
skiriamas išlaidoms, patirtoms nesilaikant 
mokėjimo terminų, padengti. Siekiant 
laikytis proporcingumo principo, reikėtų, 

(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 
trukdyti sudaryti metinį Sąjungos biudžetą. 
Todėl Sąjungos finansavimas neturėtų būti 
skiriamas išlaidoms, patirtoms nesilaikant 
mokėjimo terminų, padengti. Siekiant 
laikytis proporcingumo principo, reikėtų, 
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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;

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 atitinkamos laikinosios 
paskolos turi būti įtrauktos į naudos 
gavėjų turtą. 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;

Or. it

Pagrindimas

Naudos gavėjams palankus mokėjimų laikas yra labai svarbus, nesvarbu, ar mintyje turimos 
žemės ūkio įmonės, kitos įmonės ar paslaugų teikėjai. Todėl siekiant apsaugoti vietos 
ekonomiką turėtų būti leidžiama registruoti mokėtinas įmokas įmonės sąskaitose, kadangi jos 
suteikia neabejotinai aukštesnį tikrumo laipsnį.

Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa. įmonės ar jos dalių areštas, sąlygotas 
neteisingų finansavimų, paskirtų rengiant 
konkursus, kurie vėliau buvo paskelbti 
neatitinkančiais ES teisės aktų.

Or. it
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

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 arba regionų
departamentai arba įstaigos, atsakingos už 
4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje 
nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę, 
neperžengiant atitinkamos įstaigos ribų.

Or. it

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės 
narės paskirta viešoji arba privati audito 
įstaiga, kuri teikia nuomonę dėl valdymo 
patikinimo deklaracijos, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis.

1. Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės 
narės pasibaigus viešam tarptautiniam 
konkursui įpareigota viešoji arba privati 
trečiosios šalies audito įstaiga, kuri teikia 
nuomonę dėl valdymo patikinimo 
deklaracijos, suformuluotos pagal 
tarptautiniu mastu pripažinto audito 
normas, remiantis rizika paremta kontrole 
ir atsižvelgiant į valstybės narės ar 
regiono ankstesnius rezultatus, kurioje 
patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių 
finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas 
ir teisingumas, tinkamas jos vidaus 
kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių 
sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir 
patikimo finansų valdymo principo 
laikymasis

Or. it
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Pakeitimas 9

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 
būti viešoji arba privati.

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, 
pageidautina susijusi su akademinėmis 
institucijomis arba mokslinių tyrimų 
centrais.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiant į BŽŪP suskirstymą pagal regionus, atrodo netinkama nacionaliniu lygmeniu 
įpareigoti tik vieną instituciją, ypač kai nacionalinė teritorija išsiskiria geomorfologinėmis, 
dirvožemio ir klimato, auginimo ir kultūrinėmis ypatybėmis, smarkiai paveiktomis 
priklausomai nuo teritorijos dydžio. Be to, atrodo netinkama bandyti racionalizuoti veiklą 
siekiant akademinį personalą (įskaitant įvairių sričių mokslininkus) priartinti prie įmonės 
problemų.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, 
vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų 
bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

c) su klimato kaitos švelninimu ir 
prisitaikymu prie jos, sėklų ir GMO 
išvestinių produktų naudojimo 
pasekmėmis, biologine įvairove, vandens 
apsauga, pranešimu apie gyvūnų bei augalų 
ligas ir inovacijomis susijusius 
reikalavimus arba veiksmus, bent jau 
nurodytuosius šio reglamento I priede;

Or. it
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais, gali nustatyti
paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę 
pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, 
kategorijas. Valstybės narės užtikrina, kad 
pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, kurie 
turi mažiausiai galimybių pasinaudoti 
kokiomis nors kitomis konsultavimo 
paslaugomis, nei teikiamos pagal ūkininkų 
konsultavimo sistemą.

Tačiau valstybės narės, remdamosi 
objektyviais kriterijais, nustato paramos 
gavėjų, kurie turi pirmenybę pasinaudoti 
ūkių konsultavimo sistema, kategorijas. 
Valstybės narės užtikrina, kad pirmenybė 
būtų teikiama ūkininkams, kurie turi 
mažiausiai galimybių pasinaudoti kokiomis 
nors kitomis konsultavimo paslaugomis, 
nei teikiamos pagal ūkininkų konsultavimo 
sistemą, ypač tiems ūkininkams, kuriems 
konsultavimo paslaugos galėtų būti 
netaikomos ir kuriuos labiau nei kitus 
reikėtų kompetentingai orientuoti, būtent 
agrarinio, labai smulkaus suskaidymo 
teritorijose.

Or. it

Pakeitimas 12

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.

Or. it
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Pakeitimas 13

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 nustatoma pagal konkrečius tikslus ir 
siekiama apimti net ir tas temas ir 
problemas, kurios yra susijusios tik su 
konkrečiomis teritorinėmis sritimis.

Or. it

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su žemės plotu susijusių išmokų atveju 
kiekviena valstybė narė nustato mažiausią 
žemės ūkio paskirties sklypų, dėl kurių 
galima pateikti paraiškas, dydį. Tačiau 
mažiausias dydis negali viršyti 0,3 ha.

Su žemės plotu susijusių išmokų atveju 
kiekviena valstybė narė nustato mažiausią 
žemės ūkio paskirties sklypų, dėl kurių 
galima pateikti paraiškas, dydį. Tačiau 
mažiausias dydis negali būti mažesnis už 
0,3 ha.

Or. it

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
93 straipsnio pirmos pastraipos 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 lygiu
regionams pasiūlius nustatyti geros 
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standartai, susiję su šiomis sritimis: agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartai kaip išdėstyta II priede, 
atitinkantys vietos teritorinius ypatumus ir 
susiję su šiomis sritimis:

Or. it

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
94 straipsnio pirma pastraipa

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, kraštovaizdžio 
nustatymą ir keitimą, būtent po didelių 
stichinių nelaimių pvz., potvynių ir gaisrų,
sėjomainą, ūkininkavimo veiklą ir ūkių 
struktūras, nacionaliniu ir, kur reikia,
regioniniu lygiu, remdamosi moksliniais 
duomenimis pagrįstais vertinimais nustato 
būtiniausius gavėjams taikomus gerai 
agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 
standartus, grindžiamus II priedu.
Valstybės narės nenustato būtiniausių 
reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

Or. it
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
100 straipsnio pirma pastraipa

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, jei reikia, ir 
toliau priklauso atitinkamiems regionams 
ir gali būti priskirti veiksmams, 
susijusiems su kaimo infrastruktūrų 
kūrimu.

Or. it

Pagrindimas

Ištekliai, susiję su atskirų naudos gavėjų pažeidimais, kurie įvairiais lygmenimis gali pakenkti 
regiono bendruomenių veiksmams, susijusios bendruomenės naudai turėtų būti dar karta 
investuojami atsižvelgiant į reikalavimus, taikomus konkrečios paskirties įplaukoms.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia 
dėmesio skiriant žemės ūkio pajamoms, 
žemės ūkio produktyvumui ir kainų 
stabilumui;

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia 
dėmesio skiriant žemės ūkio pajamoms, 
žemės ūkio produktyvumui, patekimui į 
rinką, rengimo procesams ir kainų 
stabilumui, žemės ūkio sutartinės 
ekonomikos skleidimui;

Or. it
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
110 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato 
kaitos prevenciją, daugiausia dėmesio 
skiriant šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekio mažinimui, 
biologinei įvairovei, dirvožemiui ir 
vandeniui; 

b) tvarų gamtos išteklių valdymą ir klimato 
kaitos prevenciją, daugiausia dėmesio 
skiriant šiltnamio efektą sukeliančių 
išmetamųjų dujų kiekio mažinimui, 
skleidimo lygiui, energijos iš 
atsinaujinančių šaltinių gamybai ir 
naudojimui žemės ūkio sektoriuje ir 
kaimo bendruomenėse, biologinei 
įvairovei, dirvožemiui ir vandeniui;

Or. it

Pakeitimas 20

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 vystimąsi nors 
regioniniu lygmeniu, daugiausia dėmesio 
skiriant užimtumui kaimo vietovėse, jų 
ekonominiam augimui, socialiniam 
judumui, žmonių judumui, gyventojų 
mažėjimui, pajamoms ir skurdo kaimo 
vietovėse prevencijai

Or. it


