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Pranešimas A8-0199/2019
Ulrike Müller
Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką (toliau 
– BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką į 
ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą, ekonomikos augimą ir 
investicijas, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant dirbamuose laukuose 
ir rinkose. Be to, vykdant BŽŪP turėtų būti 
atsižvelgiama ir į piliečiams rūpimus 
klausimus dėl tvarios žemės ūkio gamybos;

(1) 2017 m. lapkričio 29 d. Komisijos 
komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui ir Regionų komitetui „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ padaryta išvada, kad 
vykdant bendrą žemės ūkio politiką 
(toliau – BŽŪP) reikia toliau didinti atsaką 
į ateities iššūkius ir galimybes, didinant 
užimtumą ir investicijas, gerinant darbo 
standartus, kovojant su klimato kaita ir 
prie jos prisitaikant, o laboratorijose 
atliekamų mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rezultatus pritaikant ir perkeliant juos į 
dirbamus laukus ir rinkas. Be to, vykdant 
BŽŪP turėtų būti atsižvelgiama ir į 
piliečiams rūpimus klausimus dėl tvarios 
žemės ūkio gamybos ir kaimo plėtros;
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Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos 
komunikate „Sąžininga, sveika ir aplinkai 
palanki maisto sistema pagal strategiją 
„Nuo ūkio iki stalo“ atkreipiamas 
dėmesys, kad svarbu užtikrinti pagarbą 
pagrindiniams principams, įtvirtintiems 
Europos socialinių teisių ramstyje. 
Siekiant sukurti sąžiningas, patikimas ir 
tvarias maisto sistemas bus itin svarbu 
atsižvelgti į darbuotojų socialinę apsaugą, 
darbo ir būsto sąlygas ir sveikatos 
apsaugą ir saugą. BŽŪP turėtų būti 
priemonė siekiant Europos socialinių 
teisių ramsčio tikslų.
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Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis, ypač pagal su aplinka ir klimatu 
susijusius jos elementus, taip pat 
sprendžiant su visuomenės sveikata ir 
gyvūnais susijusius klausimus. Tai reiškia, 
kad siekiant užtikrinti paramos sąlygų 
sistemos veiksmingumą, turi būti vykdoma 
kontrolė, o prireikus turėtų būti taikomos 
nuobaudos. Siekiant sudaryti vienodas 
sąlygas paramos gavėjams įvairiose 
valstybėse narėse, Sąjungos lygmeniu 
turėtų būti nustatytos tam tikros bendros 
taisyklės dėl paramos sąlygų laikymosi 
kontrolės ir nuobaudų;

(55) paramos sąlygos yra svarbi BŽŪP 
dalis užtikrinant, kad išmokomis būtų 
pasiekiamas aukštas tvarumo lygis, ir 
užtikrinant vienodas sąlygas ūkininkams 
jų valstybėje narėje ir skirtingose 
valstybėse narėse, ypač pagal socialinius 
ir su aplinka bei klimatu susijusius jos 
elementus, taip pat sprendžiant su 
visuomenės sveikata ir gyvūnų gerove 
susijusius klausimus. Tai reiškia, kad 
siekiant užtikrinti paramos sąlygų sistemos 
veiksmingumą, turi būti vykdoma kontrolė, 
o prireikus turėtų būti taikomos nuobaudos. 
Siekiant užtikrinti tokias vienodas sąlygas 
paramos gavėjams įvairiose valstybėse 
narėse, Sąjungos lygmeniu turėtų būti 
nustatytos tam tikros bendros taisyklės dėl 
paramos sąlygų laikymosi, kontrolės ir 
nuobaudų dėl reikalavimų nesilaikymo;
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Pasiūlymas dėl reglamento
57 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų 
būti proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio 
kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę 
nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti 
efektyvų ir nuoseklų valstybių narių 
požiūrį būtina nustatyti minimalų 
nuobaudos dydį Sąjungos lygmeniu, kai 
reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl 
aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų 
būti taikoma proporcingai didesnė 
nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų galima 
ir visiškai neskirti išmokos. Siekiant 
užtikrinti nuobaudų proporcingumą, kai 
reikalavimų nesilaikymas yra 
mažareikšmis ir tai įvyksta pirmą kartą, 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama 
taikyti išankstinio perspėjimo sistemą;

(57) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama nustatyti konkrečias nuostatas 
dėl nuobaudų, tačiau tos nuobaudos turėtų 
būti proporcingos, veiksmingos ir 
atgrasomos ir neturėtų daryti poveikio 
kitoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę 
nustatytoms sankcijoms. Siekiant užtikrinti 
efektyvų ir nuoseklų valstybių narių 
požiūrį būtina nustatyti minimalius 
nuobaudų dydžius Sąjungos lygmeniu. 
Tokie dydžiai turėtų būti taikomi, kai 
reikalavimų nesilaikoma pirmą kartą dėl 
aplaidumo, tačiau jei tai kartojasi, turėtų 
būti taikoma proporcingai didesnė 
nuobauda, o dėl tyčinių pažeidimų turėtų 
būti galima ir visiškai neskirti išmokos. 
Sprendimai neskirti išmokos iškart 
priimami tų paramos gavėjų atžvilgiu, 
kurie pripažinti kaltais dėl nusikaltimų 
gamtai, gyvūnų gerovei ar darbuotojų 
teisėms. Siekiant užtikrinti nuobaudų 
proporcingumą, kai reikalavimų 
nesilaikymas yra mažareikšmis ir tai 
įvyksta pirmą kartą, valstybės narės turėtų 
taikyti išankstinio perspėjimo sistemą ir 
informuoti paramos gavėją apie pareigą 
imtis taisomųjų priemonių bei skirti laiko 
pasitaisyti. Jei reikalavimų nesilaikoma 
dėl neįveikiamų aplinkybių ar akivaizdžių 
klaidų, kurias pripažino kompetentinga ar 
kita institucija, administracinės 
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nuobaudos neturėtų būti taikomos.
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