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LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A8-0199/299

Pakeitimas 299
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu

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
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Komisijos komunikate „Maisto ir 
ūkininkavimo ateitis“ nustatyta strateginė 
ateities BŽŪP kryptis yra aplinkos 
apsaugos ir klimato srities veiksmų 
stiprinimas ir pagalba pasiekti Sąjungos 
aplinkos ir klimato tikslus. Todėl tapo 
būtina dalytis žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos ir kitais 
integruotos administravimo ir kontrolės 
sistemos duomenimis siekiant aplinkos ir 
klimato tikslų nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis. Taigi, reikėtų priimti nuostatą 
dėl dalijimosi tais integruotoje sistemoje 
surinktais duomenimis, kurie yra svarbūs 
siekiant aplinkos ir klimato tikslų, tarp 
valstybių narių valdžios institucijų ir su 
Sąjungos institucijomis ir įstaigomis. 
Siekiant efektyviau naudoti įvairioms 
valdžios institucijoms prieinamus 
duomenis Europos statistiniams 
duomenims rengti, taip pat reikėtų 
nustatyti, kad integruotos sistemos 
duomenis reikia statistikos tikslais teikti 
Europos statistikos sistemos įstaigoms;

(49) Komisijos komunikatuose „Maisto 
ir ūkininkavimo ateitis“, „Europos žaliasis 
kursas“, „Sąžininga, sveika ir aplinkai 
palanki maisto sistema pagal strategiją 
„Nuo ūkio iki stalo“ ir „2030 m. ES 
biologinės įvairovės strategija“ nustatyta 
strateginė ateities BŽŪP kryptis yra 
aplinkos apsaugos ir klimato srities 
veiksmų stiprinimas ir pagalba pasiekti 
Sąjungos aplinkos ir klimato tikslus ir 
uždavinius. Todėl tapo būtina dalytis 
žemės ūkio paskirties sklypų 
identifikavimo sistemos ir kitais 
integruotos administravimo ir kontrolės 
sistemos duomenimis siekiant aplinkos ir 
klimato tikslų nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis. Taigi, reikėtų priimti nuostatą 
dėl dalijimosi tais integruotoje sistemoje 
surinktais duomenimis, kurie yra svarbūs 
siekiant aplinkos ir klimato tikslų, tarp 
valstybių narių valdžios institucijų ir su 
Sąjungos institucijomis ir įstaigomis. 
Siekiant efektyviau naudoti įvairioms 
valdžios institucijoms prieinamus 
duomenis Europos statistiniams 
duomenims rengti, taip pat reikėtų 
nustatyti, kad integruotos sistemos 
duomenis reikia statistikos tikslais teikti 
Europos statistikos sistemos įstaigoms;
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15.10.2020 A8-0199/300

Pakeitimas 300
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu

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
2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) poveikio rodiklis – poveikio 
rodiklis, apibrėžtas Reglamento 
(ES) …/…[Reglamento dėl BŽŪP 
strateginių planų] 7 straipsnio 1 dalies c 
punkte;
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15.10.2020 A8-0199/301

Pakeitimas 301
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu

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
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Už akredituotą mokėjimo agentūrą 
atsakingas asmuo iki antrų metų nuo ... 
[šio Reglamento taikymo pradžios diena] 
balandžio 15 d. ir vėliau kas dvejus metus 
parengia ir Komisijai pateikia veiklos 
rezultatų ataskaitą, naudodamas 129 
straipsnyje nurodytus duomenis, įskaitant 
informaciją apie poveikio rodiklius, kad 
apibūdintų pažangą siekiant BŽŪP 
nacionaliniame strateginiame plane 
nustatytų tikslų ir su Žaliuoju kursu 
susijusių uždavinių.
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15.10.2020 A8-0199/302

Pakeitimas 302
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu

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
11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) Reglamento (ES) .../... 
[Reglamentas dėl BŽŪP strateginių 
planų] 115 ir 121 straipsniuose nurodytos 
daugiametės veiklos rezultatų stebėsenos 
tikslais rengiamos ataskaitos, kuriose 
nurodomos įgyvendinant BŽŪP 
nacionaliniame strateginiame plane 
nustatytus tikslus ir su Žaliuoju kursu 
susijusius uždavinius įvykdytos operacijos 
ir pasiekta pažanga, yra tikslios;

Or. en



AM\1215978LT.docx PE658.379v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

15.10.2020 A8-0199/303

Pakeitimas 303
Tilly Metz
Verts/ALE frakcijos vardu

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
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tvirtinančioji įstaiga turi turėti 
būtiną techninę kompetenciją. Veiklos 
požiūriu ji turi būti nepriklausoma nuo 
atitinkamos mokėjimo agentūros ir 
koordinavimo įstaigos, taip pat nuo tą 
agentūrą akreditavusios valdžios 
institucijos ir įstaigų, atsakingų už BŽŪP 
įgyvendinimą ir stebėseną.

2. Tvirtinančioji įstaiga turi turėti 
būtiną techninę kompetenciją finansų 
valdymo srityje ir vertinti intervencinėmis 
priemonėmis ir mokėjimais, kurie 
naudingi viešųjų gėrybių požiūriu, 
siekiamų tikslų įgyvendinimą. Visi 
duomenys ir informacija, naudojami tam, 
kad tvirtinančiosios įstaigos galėtų 
užtikrinti, jog BŽŪP uždaviniai ir tikslai 
yra iš tikrųjų pasiekti, taip pat iškeltas 
prielaidas patvirtinantys duomenys ir 
informacija turi būti skaidriai viešinami ir 
pagrįsti įrodymais bei juos turi galėti 
patikrinti trečiosios šalys. Veiklos požiūriu 
ji turi būti nepriklausoma nuo atitinkamos 
mokėjimo agentūros ir koordinavimo 
įstaigos, taip pat nuo tą agentūrą 
akreditavusios valdžios institucijos ir 
įstaigų, atsakingų už BŽŪP įgyvendinimą 
ir stebėseną.

Or. en


